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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)
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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 +
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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
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Frank Dethier
Development Manager
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We,
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Philips, Glaslaan 2, 5616 JB Eindhoven, The Netherlands
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declare under our responsibility that the electrical product:
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(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)
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Philips Consumer Lifestyle
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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)
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Yardıma mı ihtiyacınız var?
Kullanım kılavuzu, en son yazılım yükseltmeleri ve sıkça sorulan soruların cevapları 
gibi tüm destek belgelerine erişebileceğiniz 
www.philips.com/welcome  
adresini ziyaret edin.
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1 Önemli güvenlik bilgileri
Genel bakım
Hasar veya arızaları engellemek için:
• Cihazı, ısıtma ekipmanları veya güneş ışığından kaynaklanan aşırı ısıya maruz bırakmayın.
• Cihazınızı düşürmeyin ve üzerine bir şey düşmesine izin vermeyin.
• Cihazınızın suya sokulmasına izin vermeyin. Sete giren su ciddi zararlara neden olacağından 

kulaklık girişi ve pil bölmesini sudan koruyun.
• Zarar verebileceğinden alkol, amonyak, benzin veya aşındırıcı içeren temizleyicileri kullanmayın.
• Yakın çevredeki cep telefonları parazite neden olabilir.
• Dosyalarınızı yedekleyin. Cihazınıza yüklediğiniz dosyaların orijinallerini saklayın. Philips, 

ürünün zarar görmesi veya okunamaz hale gelmesi durumunda ortaya çıkacak veri 
kaybından sorumlu değildir.

• Sorun çıkmasını engellemek için, müzik dosyalarınızı sadece cihazla birlikte verilen yazılımı 
kullanarak yönetin (aktarma, silme, vb.)!

Çalışma ve depolama sıcaklıkları hakkında
• Cihazı, sıcaklığın her zaman 0 - 35Cº (32 - 95Fº) arasında olduğu yerlerde çalıştırın
• Cihazı, sıcaklığın her zaman -20 - 45Cº (-4 - 113Fº) arasında olduğu yerlerde saklayın
• Düşük sıcaklık koşullarında pil ömrü kısalabilir.

Yedek parçalar/aksesuarlar
Yedek parça/aksesuar sipariş etmek için www.philips.com/support adresini ziyaret edin.

İşitme Güvenliği
Orta ses seviyesinde dinleyin.
• Kulaklıkların yüksek ses seviyesinde kullanılması işitme yetinize zarar verebilir. Bu 

ürün, bir dakikadan daha kısa bir süre için maruz kalınsa dahi normal bir kişide işitme 
kaybına neden olabilecek desibel aralıklarında ses üretebilir. Yüksek desibel aralıkları, 
halihazırda işitme kaybı yaşayan kullanıcılar içindir.

• Ses aldatıcı olabilir. Zamanla işitme “rahatlık seviyesi”, daha yüksek seviyelerdeki seslere 
uyum sağlar. Bu nedenle uzun süreli dinleme sonunda size “normal” gelen ses, aslında 
yüksek ve işitmeye zarar verecek ölçüde olabilir. Bunu engellemek için, işitmeniz uyum 
sağlamadan önce ses seviyesini uygun şekilde ayarlayın ve bu seviyede tutun.

Güvenli bir ses seviyesi ayarlamak için:
• Ses seviyesi kontrolünü düşük bir seviyeye ayarlayın.
• Ses seviyesini, rahat ve açık bir şekilde, herhangi bir bozulma olmadan duymaya başlayana 

kadar yavaşça yükseltin.

Dinleme sürelerini makul ölçülerde tutun:
• Normal koşullarda “güvenli” olan seviyelerde dahi uzun süre sese maruz kalınması işitme 

kayıplarına yol açabilir.
• Cihazınızı mutlaka makul sürelerle kullanın ve gereken araları verin.
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Kulaklıkları kullanırken aşağıdaki talimatlara mutlaka uyun.
• Makul ses seviyelerinde ve makul sürelerle dinleyin.
• İşitme durumunuz ses seviyesine alıştıkça sesi yeniden ayarlamamaya dikkat edin.
• Ses seviyesini, etrafınızdakileri duymanızı engelleyecek kadar çok açmayın.
• Tehlike potansiyeli taşıyan durumlarda dikkatli olun veya dinlemeye ara verin.
• Motorlu araçları kullanırken, bisiklete binerken, kaykay kullanırken, vs. kulaklıkları 

kullanmayın; bu, trafik kazalarına neden olabilir ve birçok yerde yasaktır.

Önemli (kulaklık ile birlikte verilen modeller için):
Philips, ses cihazlarının maksimum ses gücünün ilgili kurumlarca belirlenen standartlar ile 
uyumluluğunu, yalnızca orijinal kulaklıklar ile birlikte kullanılması durumunda garanti eder. 
Kulaklıkların değiştirilmesi gerektiğinde, cihazı satın aldığınız bayi ile iletişime geçmenizi ve 
Philips tarafından sağlanan orijinali ile özdeş kulaklıklardan sipariş etmenizi öneririz.

Telif hakkı bilgileri
Diğer tüm markalar ve ürün adları, ilgili şirket veya kuruluşlara ait ticari markalardır.

Internet aracılığıyla yüklenen veya ses CD'lerinden elde edilen kayıtların izinsiz olarak 
kopyalanması, telif hakkı kanunlarının ve uluslararası anlaşmaların ihlalidir.

Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses kayıtları da dahil olmak üzere kopyalamaya 
karşı korumalı materyalin izinsiz kopyalarının hazırlanması, telif hakkı ihlali anlamına gelebilir  
ve suç teşkil edebilir. Bu cihaz bu tür amaçlarla kullanılmamalıdır.

Bu ürün, Microsoft Corporation'ın fikri mülkiyet hakları ile korunmaktadır. Bu teknolojinin, 
Microsoft veya Microsoft bağlı ortaklığı lisansı olmaksızın bu ürün dışında kullanılması veya 
dağıtılması yasaktır.

İçerik sağlayıcılar, içeriklerinin bütünlüğünü (“Güvenli İçerik”) korumak ve bu tür içeriklerde 
bulunan, telif hakkı dahil fikri mülkiyetlerin kötüye kullanılmasını önlemek amacıyla, bu cihazda 
bulunan Windows Media (“WM-DRM”) için dijital haklar yönetim teknolojisi kullanmaktadır. 
Bu cihaz, Güvenli İçerik oynatmak için WM-DRM yazılımı kullanmaktadır (“WM-DRM 
Yazılımı”). Bu cihazda bulunan WM-DRM Yazılımının güvenliği tehlikeye düşürülmüşse 
Microsoft, WM-DRM Software’in Güvenli İçerik kopyalama, görüntüleme ve/veya oynatma 
hakkını geçersiz kılabilir (kendi kendine veya Güvenli İçerik sahiplerinin talebi üzerine 
(“Güvenli İçerik Sahipleri”)). Geçersiz kılma ayrıca cihazın, önceden Cihazınızda depoladığınız 
Güvenli İçerikleri aktarma, saklama, kopyalama, görüntüleme ve/veya oynatmasını da 
engelleyebilir. Geçersiz kılma, WM-DRM Yazılımı’nın korumasız içerikleri oynatma özelliğini 
değiştirmez. Güvenli İçerik için Internet'ten veya bir bilgisayardan lisans yüklediğinizde, 
geçersiz kılınmış WM-DRM Yazılımı listesi cihazınıza gönderilir. Microsoft ayrıca, bu tür bir 
lisansla birlikte, Güvenli İçerik Sahiplerinin adına cihazınıza geçersiz kılma listesi yükleyebilir; 
bu durum cihazınızın Güvenli İçerik kopyalama, görüntüleme ve/veya oynatma özelliğini devre 
dışı bırakabilir.
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Geçersiz kılma durumunda Philips, cihazınızın Güvenli İçerik aktarma, saklama, erişim, 
kopyalama, görüntüleme ve/veya oynatma özelliklerinden bazılarını veya bu özelliklerin 
tamamını geri yüklemek için mevcut yazılım güncellemelerini yapma girişiminde bulunacaktır. 
Ancak, bu tür güncellemeleri kullanılabilir kılmak yalnızca Philips'in inisiyatifinde değildir. 
Philips, geçersiz kılma işleminin ardından bu tür yazılım güncellemelerinin yapılacağı garantisini 
vermez. Bu tür güncellemeler yapılamıyorsa, cihazınız, önceden depoladığınız Güvenli İçerikler 
de dahil olmak üzere, Güvenli İçerikleri aktarma, saklama, kopyalama, görüntüleme ve/veya 
oynatma özelliğine sahip olmayacaktır.

Ek olarak, yapılabiliyor olsalar dahi bu tür güncellemeler Cihazınızın, önceden Cihazınızda 
depolanmış olan Güvenli İçerikleri aktarma, saklama, kopyalama, görüntüleme ve/veya 
oynatmasını sağlayamayabilir. Bazı durumlarda bilgisayardan içerik aktarabilirsiniz. Diğer 
durumlarda ise, önceden alınmış Güvenli İçeriği tekrar satın almanız gerekebilir.

Özetlemek gerekirse; Microsoft, Güvenli İçerik Sahipleri ve Güvenli İçerik dağıtıcıları Güvenli 
İçeriğe erişiminizi engelleyebilir veya kısıtlayabilir. Ayrıca, parasını ödeyerek edinseniz bile, 
cihazınızın Güvenli İçeriği aktarma, saklama, kopyalama, görüntüleme ve/veya oynatma 
özelliğini devre dışı bırakabilirler. Bu tüzel kişilerin hiçbirine, Güvenli İçeriğe erişiminizi 
engellemek, durdurmak veya diğer durumda kısıtlamak veya cihazınızın Güvenli İçerikle ilgili 
olarak aktarma, saklama, erişim, kopyalama, görüntüleme ve/veya oynatma özelliklerini devre 
dışı bırakmak için sizin izniniz veya Philips'in izni veya onayı gerekmez. Philips, Güvenli İçeriği 
aktarma, saklama, kopyalama, görüntüleme ve/veya oynatma ve bu içeriğe erişim garantisi 
vermez.

Windows Media ve Windows logosu, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri 
ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

Veri kaydı
Philips, sağladığı ürünün kalitesinin artırılması ve Philips kullanıcısının yaşadığı deneyimin 
geliştirilmesi yönünde çaba göstermektedir. Bu cihaz, kullanım profili hakkında bilgi sağlamak 
amacıyla bazı bilgileri / verileri cihazın silinmeyen bellek alanına kaydeder. Bu veriler, cihazı 
kullanırken yaşayabileceğiniz her türlü arıza veya sorunun belirlenmesi ve ortaya çıkarılması 
için kullanılır. Kaydedilen veriler müzik modunda çalma süresi, radyo modunda çalma süresi, 
pil düşük mesajının kaç kez alındığı gibi bilgileri içerecektir. Kaydedilen veriler cihaz üzerinde 
kullanılan içerik veya ortamı ya da yükleme kaynaklarını açıklamaz. Cihaz üzerinde saklanan 
veriler, YALNIZCA kullanıcının cihazı Philips servis merkezine iade etmesi durumunda 
ve YALNIZCA arıza tespit ve engelleme işlemlerine yardımcı olması amacıyla kullanılır. 
Kaydedilen veriler kullanıcının talep etmesi durumunda kullanıcıya verilecektir.



8

Eski ürününüzün atılması
Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede 
malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.

Bir ürüne çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası simgeli etiket yapıştırılması, söz konusu 
ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.

Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili olarak bulunduğunuz bölgedeki 
sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal ev atıklarıyla birlikte 
atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan 
sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olacaktır.

Dahili şarj edilebilir pil, çevre kirliliğine neden olabilecek maddeler içermektedir. Cihazı 
atmadan önce mutlaka pilin çıkarılması için bir resmi toplama noktasına götürün. Piller, resmi 
toplama noktalarına bırakılmalıdır.

Değişiklikler
Üretici tarafından izin verilmemiş değişiklikler, kullanıcının cihazı kullanma iznini geçersiz 
kılabilir.



�

2 Yeni cihazınız
Yeni aldığınız cihazınızı kullanarak aşağıdakileri yapabilirsiniz:

• Bluetooth®* kullanarak müzik dinleme ve dosya aktarma1

• Video dosyaları oynatma (WMV, MPEG4 (.avi))
• Ses dosyaları çalma (MP3, WMA, AAC (korumasız))
• Albüm kapakları görüntüleme 
• Fotoğraf görüntüleme
• Radyo dinleme 
• FM radyo1 ve ses kaydı yapma
• Klasör görüntüleme

2.1 Ambalaj içeriği
Aşağıdaki aksesuarlar cihaz ile birlikte verilmektedir: 

2.2 Ürününüzü kaydettirin
Ücretsiz güncellemelere ulaşabilmek için ürününüzü kaydettirmenizi şiddetle öneririz. 
Ürününüzü kaydettirmek için lütfen www.philips.com/welcome adresinde oturum açın; 
böylece yeni güncellemeler söz konusu olduğunda sizi bilgilendirebiliriz.

USB kablosu Hızlı başlangıç kılavuzu

Windows Media Player, Philips Device Manager, Philips Media Converter 
uygulamaları, Kullanım Kılavuzu ve Sıkça Sorulan Soruları içeren CD-ROM

KulaklıklarCihaz

Philips GoGear audio player

1

2

3

4

Install

Connect
and charge

Transfer

Enjoy

Quick start guide
Quick start guide 1

Guide de démarrage rapide 11

Guía de inicio rápido 21

Kurzbedienungsanleitung �1

Handleiding voor snel gebruik 41

Guida di riferimento rapido 51

Snabbstartsinstruktioner �1

Быстрый запуск 71

Przewodni szybkiego startu 81

�1Hızlı Başlama Kılavuzu

IT

SV

RU

PL

TR

EN

FR

ES

DE

NL

SA5225 SA5225BT
SA5245 SA5245BT
SA5285 SA5285BT 

1	 Bu özellik sadece bazı bölgesel sürümlerde kullanılabilir.
*	 Bluetooth® markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketinin tescilli ticari markaları olup, 	

Philips tarafından lisans alınarak kullanılmaktadır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar, 	
ilgili hak sahiplerine aittir. 
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A OPTIONS Geçerli menüye bağlı olarak çeşitli seçenekler sunar
B -VOLUME+ Ses seviyesini artırır/azaltır (hızlı artırmak/azaltmak için basılı tutun)
C ® Bluetooth® göstergesi
D 1 Geriye doğru atlar (hızlı atlama için basılı tutun)
 2 İleriye doğru atlar (hızlı atlama için basılı tutun)
 3/4 Yukarıya/aşağıya kaydırır (hızlı kaydırma için basılı tutun)
E z / 2; Açma / Kapama 

Oynatma / Kaydetme / Duraklatma 
Seçimi onaylar

F MIC Mikrofon
G p Kulaklık girişi
H  Bir seviye geriye (kök menüye dönmek için basılı tutun)
I  USB konektörü
J SIFIRLAMA
K  kaydırıcı Tüm düğmeleri kilitlemek/kilidini açmak için kaydırıcıyı basılı tutun (-VOLUME+ hariç)

3 Başlangıç
3.1 Kontroller ve bağlantılar hakkında genel bilgiler

i

e

f

gJK h

C

A B

d
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 Önemli Müzik ve video aktarımı için, birlikte verilen CD'deki yazılımı yüklediğinizden 
emin olun.

 Önemli Stream Ripper özelliğini kullanmak ve yükleme hata mesajlarını almamak için 
PC'nize 'FLV codec' kurun. (İpucu: Internet arama motoruna 'download FLV codec' (FLV 
codec yükle) yazdığınızda, FLV codec yükleyebileceğiniz websiteleri bulabilirsiniz.)

Sistem gereksinimleri:

CD'nizi mi kaybettiniz? Üzülmeyin, CD içeriğini www.philips.com/support adresinden 
yükleyebilirsiniz.

Windows XP (SP2 or above) or Vista
Pentium III 800MHz işlemci veya üzeri
�28MB RAM
500MB sabit disk alanı

•
•
•
•

İnternet bağlantısı
Microsoft Internet Explorer 6.0 veya üzeri
CD-ROM
USB bağlantı noktası

•
•
•
•

 Önemli Bu yazılımı kurmak ve çalıştırmak için Windows XP Service Pack 2 
gerekmektedir. Bilgisayarınızda bu yoksa, sizden Service Pack kurmanız istenecektir. Lütfen 
bu kurulumu yapın, yazılım kurulumunun kalanını tamamlayın ve ancak bundan sonra 
cihazınızı bağlayın. Bu, PC'ye bağlıyken oynatıcınızın düzgün şekilde çalışmasını sağlamak için 
son derece gereklidir.

Ürününüzle birlikte verilen CD'yi, bilgisayarınızın CD ROM sürücüsüne yerleştirin.

Windows Media Player, Philips Device Manager ve MediaConverter™ for 
Philips uygulamalarının kurulumunu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın. 
MediaConverter™ for Philips uygulaması, video klipleri bu oynatıcıda kullanılabilecek 
formatlara dönüştürür.

Kurulum programı otomatik olarak başlamazsa, Windows Explorer ile CD içeriğine 
gözatın ve .exe ile biten dosyayı çift tıklatın.

1 

2 

3 

3.2 Ana menü
Menü -

 Müzik Dijital müzik parçaları çalın
 Video Video izleyin
 Fotoğraflar Fotoğraf görüntüleyin
 Radyo FM radyo dinleyin veya radyodan kayıt yapın�

 Kayıtlar Kayıt oluşturun ya da dinleyin
 Klasör görünümü Klasör görüntüleyin
 Ayarlar Oynatıcının ayarlarını değiştirin
  Şimdi yürütülüyor 
Son çalınan

Oynatma ekranına gidin 
Devam et

3.3 Kurulum

1	 FM	radyo	kaydı:	Bu	özellik,	ABD	ve	Kanada	hariç	tüm	bölgeler	için	geçerlidir.

www.philips.com/support
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2	 Şarj	edilebilir	pillerin	şarj	edilme	sayısı	sınırlıdır.	Pil	ömrü	ve	şarj	edilme	sayısı,	kullanıma	ve	
ayarlara	bağlı	olarak	değişebilir.

3.4.2 Pil seviyesi gösterimi
Pilinizin yaklaşık güç seviyeleri aşağıdaki şekillerde gösterilir:

Tam Üçte ikisi dolu Yarısı dolu Düşük Boş

3.4 Bağlantı ve şarj
Bilgisayara bağladığınızda cihaz, otomatik olarak şarj olur.

3.4.1 Birlikte verilen USB kablosunun kullanımı
İlk kullanımdan önce cihazı en az 5 saat süreyle şarj edin.

Pil2,	4	saatin	sonunda	%100,	2	saatin	sonunda	%80	şarj	olur.

  

Birlikte verilen USB kablosunu, cihazın alt kısmında bulunan mini USB bağlantı noktasına ve 
diğer ucunu bilgisayarınıza bağlayın.

Cihaz,	bilgisayarınıza	bağlanır	bağlanmaz	şarj	olmaya	başlayacaktır.

1 

>

2 

>

 Not Şarj animasyonu durduğunda ve  görüntülendiğinde oynatıcı tam olarak şarj 
olmuştur. Tamamen şarj olmuş cihazınız, 30 saate2 kadar müzik çalmaya olanak verir.

 Not Piller hemen hemen boşaldığında pil ekranı  yanıp söner. Müzik çalar, tüm 
ayarları ve tamamlanmamış kayıtları kaydeder ve 60 saniyeden daha kısa bir süre içinde 
kapanır.
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3.5 Müzik ve fotoğraf aktarma
Windows Media Player kullanarak oynatıcınıza müzik ve fotoğraf dosyaları aktarabilirsiniz. 
Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunda 4 Şu uygulamayı kullanarak fotoğraf ve müzik 
düzenleyin ve aktarın: Windows Media Player 11 bölümüne başvurun

3.6 MediaConverter™ kullanarak video yükleyin, 
dönüştürün ve aktarın

 Önemli
Internet'ten indirdiğiniz (satın aldığınız) DRM korumalı videoların bit hızı, oynatıcıya 
aktarabilmeniz için e 800kbps olmalıdır. 
DRM korumalı videoları aktarmadan önce, bunları bilgisayarınızda oynatabileceğinizden 
emin olun. 
DRM korumalı video dosyalarını, Internet Explorer kullanan cihazın Video dosyasına 
sürükleyip bırakarak aktarabilirsiniz.

 MediaConverter™ for Philips sayesinde 

tek tuşa basarak Internet'ten PC'nize video indirebilirsiniz (Stream Ripper),
PC'nizde bulunan video dosyalarını oynatıcının ekran boyutuna uygun olarak 
dönüştürebilirsiniz,
dönüştürülen videoları PC'den oynatıcıya aktarabilirsiniz.

•
•

•

 Not Video dönüştürme ve aktarma işlemleri genellikle uzun sürer ve PC 
konfigürasyonuna bağlıdır.

 Önemli Stream Ripper özelliğini kullanmak ve yükleme hata mesajlarını almamak için 
PC'nize 'FLV codec' kurun. (İpucu: Internet arama motoruna 'download FLV codec' (FLV 
codec yükle) yazdığınızda, FLV codec yükleyebileceğiniz websiteleri bulabilirsiniz.)



3.6.1 MediaConverter™'a video indirin veya ekleyin
3.6.1.1 Stream Ripper* ile video indirin

Video yüklemek istediğiniz Internet sitesini açmak için Internet Explorer'ı kullanın.

 Stream Ripper yazılımı, aşağıdaki Internet sitelerinden yapılacak yüklemeleri 
desteklemektedir:

video.google.com
myspace.com
youtube.com

Video websitesinde oynatılırken, sol üst köşede Stream Reaper simgesini  görene 
kadar fare imlecini video üzerinde gezdirin ve Yükle düğmesini tıklatın.

 

2

Video	yüklendikten	sonra	MediaConverter™	videoyu	açar	ve	gösterir.

 

1 

•
•
•

2 

>
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*	 Stream Ripper	indirme	özelliğinin	kullanılabilmesi	için	PC'nizde	FLV codec	kurulu	olmalıdır.	
Daha	fazla	bilgi	için	bu	kılavuzdaki Kurulum	bölümüne	başvurun.



3.6.1.2 PC veya DVD'den video dosyaları ekleyin

 MediaConverter™ penceresinde, Dosya Ekle / DVD Ekle seçeneğini tıklatarak 
video kaynağın seçin.

 Açılır pencerede video dosyasını işaretleyin ve Aç düğmesini tıklatın. 

 MediaConverter™ penceresinde, Başlat düğmesini tıklatarak video dönüştürme ve 
aktarma işlemini başlatın.

 3

1

3.6.2 MediaConverter™ kullanarak video dönüştürün ve aktarın
Video yüklemek veya eklemek için bkz. bölüm 3.6.1.1 veya 3.6.1.2.

 MediaConverter™ penceresinde, videoyu aktaracağınız hedefi (Philips oynatıcınız 
veya yerel disk) seçin. 

 MediaConverter™ penceresinde, Başlat düğmesini tıklatarak video dönüştürme ve 
aktarma işlemini başlatın.

 2

3

1 

2 

3 

1 

2 

3 
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 İpucu Ayrıca, Windows Gezgini'ni kullanarak dosyaları seçebilir ve bunları 
MediaConverter™ for Philips ekranına sürükleyip bırakabilirsiniz.

 Not Gerekirse, dosyalar ilk olarak oynatıcıda oynatılabilecek bir formata dönüştürülür.

 İpucu Durma modundaysa ve 10 dakika süreyle herhangi bir tuşa basılmazsa cihaz, 
otomatik olarak kapanır.

Dönüştürme	ve	aktarım	ilerleme	seviyesi	gösterilir.	
Dönüştürülen	tüm	dosyalar	oynatıcıya	aktarılır.

 

>

3.7 Keyfini çıkarın
3.7.1 Açma kapama
Açmak için, ekranda Philips logosu görünene kadar z/2; düğmesine basın.

Kapatmak için, ekranda ‘Hoşçakalın’ mesajı görünene kadar z/2; düğmesine basın.

3.7.2 Menüde gezinme
Cihazınızda, size çeşitli ayarlar ve işlemlerde kılavuzluk edecek sezgisel bir menü gezinme 
sistemi bulunmaktadır.

Amaç Aksiyon
Önceki menüye dönme O tuşuna basın
Ana menüye dönme O tuşunu basılı tutun
Menülere göz atma 2; veya O tuşuna basın
Listede gezinme 3 veya 4 tuşuna basın
Bir seçenek seçin 2; tuşuna basın

3.7.3 Kilitleme sürgüsü
Kazara çalışmayı önlemek için cihazda bir kilitleme anahtarı bulunmaktadır.

Çalarken tuşları kilitlemek için, kilitleme sürgüsünü  konumuna getirin.

	-VOL+	hariç	tüm	tuşlar	kilitlenir	ve	ekranda	 simgesi	gösterilir.

Tuşların kilidini açmak için, kilitleme sürgüsünü  konumuna getirin.

1 

>

2 
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3.8 Bluetooth® kulaklıklar (veya başka Bluetooth® 
cihazları) bağlayın

Kulaklıklar, ses sistemleri veya taşınır hoparlörler gibi stereo ses yayınını destekleyen her türlü 
Bluetooth® özellikli ürünü bağlayabilirsiniz. Aşağıda oynatıcıyı yeni bir cihaza nasıl bağlayacağınız 
açıklanmıştır:

1 Ana menüde Settings (Ayarlar) seçeneğini seçin.
2 3 veya 4 ve 2; düğmelerine basarak Bluetooth seçeneğini seçin.

 

3 Oynatıcınızın Bluetooth® özelliğini açmak için Turn on Bluetooth seçeneğini seçin.

 

4 3 veya 4 ve 2; düğmelerine basarak Connect to ... (Farklı bağlan) seçeneğini seçin.

 

> Listede önceden eşlenmiş cihazların yanı sıra New Device (Yeni Cihaz) seçeneği de gösterilir. 
5 3 veya 4 ve 2; düğmelerine basarak New Device (Yeni Cihaz) seçeneğini seçin.

> Oynatıcı cihazları arar ve bulunan cihazların listesini gösterir. 
6 Bağlanmak istediğiniz cihazı seçin.



1�

7 Gerekirse diğer cihazın parolasını girin.

> Bağlantı kurulduktan sonra bir onay mesajı gösterilir.

 İpucu
Bluetooth® özellikli kulaklıklarda müzik dinlerken başka bir Bluetooth® özellikli cihaza müzik 
aktarabilirsiniz. Bkz. Bluetooth® ile müzik veya video oynatma bölümü.
Bluetooth® ayarlar menüsünde Show Device to Others (Cihazı Başkalarına Göster) 
kutusunu işaretlediğinizde diğer Bluetooth® cihazları oynatıcınızı görebilir.
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5 Ayrıntılı çalıştırma
5.1 Müzik modu (aynı zamanda kayıtlar için oynatma modu)

Cihazınız MP3, WMA ve AAC (korumasız) formatlarını destekler.

5.1.1 Kontrol
Cihaz aşağıdaki müzik modu seçeneklerine sahiptir:

Amaç    İşlem
Müzik çalma / duraklatma 2; düğmesine basın
Sonraki ses dosyasına atlama 2 düğmesine basın
Önceki ses dosyasına dönme 1 düğmesine basın
Hızlı ileri alma 2 düğmesini basılı tutun
Hızlı geri alma 1 düğmesini basılı tutun
Göz atma menüsüne dönme  düğmesine uzun/kısa basın
Ses seviyesini artırma VOL + düğmesine basın
Ses seviyesini azaltma VOL - düğmesine basın
Seçenekler menüsüne erişme OPTIONS düğmesine basın

2�
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5.1.2 Müzik bulma

1 Ana menüde  öğesini seçerek müzik moduna girin. 
Cihaz aşağıdaki menü seçeneklerine sahiptir:

Tüm şarkılar Alfabetik sıralanmış 
parçalar

Sanatçılar Alfabetik sıralanmış 
sanatçılar

Alfabetik sıralanmış 
albümler

Albüm sırasına göre 
sıralanmış parçalar

Albüm kapağı Harf ve numaraya göre 
sıralanmış albüm kapağı

Albümler Harf ve numaraya göre 
sıralanmış albümler

Albüm sırasına göre 
sıralanmış parçalar

Türler Harf ve numaraya 
göre sıralanmış türler

Harf ve numaraya 
göre sıralanmış 
sanatçılar

Harf ve numaraya 
göre sıralanmış 
albümler

Albüme göre 
sıralanmış 
parçalar

Listeler Numaraya göre 
sıralanmış 'Çalma listesi'

Çalma sırasına göre 
sıralanmış parçalar

Harf ve numaraya göre 
sıralanmış parça listeleri

Çalmaya göre 
sıralanmış parçalar

2

2

2

2

2

2

2 2

2

2

2

2 2

2 2

1

2 Listede dolaşmak için 3 veya 4 düğmelerine basın.

3 Seçmek için 2; önceki seviyeye dönmek için  düğmesine basın.

4 Çalmak için 2; düğmesine basın.
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5.1.5 Ses seviyesini sınırlama
Belirli bir süre boyunca yüksek ses seviyesinde dinleme, dinleyici için zararlı olabilir. Cihazın 
ses seviyesini tercihlerinize göre ayarlayabilirsiniz:

1 Ana menüde Settings (Ayarlar) > Sound settings (Ses ayarları) > Volume limit (Ses 
seviyesi sınırı) seçeneğini seçin.

2 Seviyeyi ayarlamak için -VOLUME+ düğmesine basın.

3 Ayarlamayı tamamlamak için 2; düğmesine basın.

 

>  Ses seviyesi sınırı ayarladığınızda VOLUME+	düğmesine bassanız bile ayarlanan ses seviyesini 
aşamazsınız.

	 Maksimum ses seviyesini tekrar etkinleştirmek için, ses seviyesi sınırını tekrar en yükseğe 
getirin veya Settings (Ayarlar) > Sound settings (Ses ayarları) > Volume limit (Ses 
seviyesi sınırı) > Off (Kapalı) seçeneğini seçerek kapatın.

5.1.6 Oynatmaya devam etme (Şimdi yürütülüyor)
Oynatma sırasında oynatma ekranından başka bir ekrana geçerseniz, oynatma ekranına tekrar 
geri dönebilirsiniz.

Ana menü dışındaki menülerde:

1 OPTIONS düğmesine basın.

2 Önce 3 veya 4, ardından 2; düğmesine basarak Now playing (Şimdi yürütülüyor) 
[geçerli parça adı] seçeneğini seçin.

Ana menüde:

1 Now playing (Şimdi yürütülüyor) seçeneğini seçmek için 3 veya 4 ve ardından 2; 
düğmelerine basın.
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5.2 Resim kütüphanesi
5.2.1 Fotoğraf görüntüleme
Cihaz JPEG grafiklerini destekler ve slayt gösterisi fonksiyonu sağlar.

1 Fotoğraf moduna girmek için ana menüde  öğesini seçin.

2 Küçük resimlere göz atmak için 3 veya 4 düğmesine basın.

3 Resmi tam ekran olarak görüntülemek için 2; düğmesine basın.

4 Tam ekranda göz atma sırasında, sonraki veya önceki resme geçmek için 3 veya 4 
düğmelerine basın.

5.2.2 ‘Sık Kullanılanlar’ klasörüne fotoğraf ekleme
Favorites (Sık kullanılanlar) özelliği, en sevdiğiniz fotoğrafları daha hızlı paylaşmanızı sağlar. 
Özellikle çok sayıda fotoğraf dosyanız varsa, bu kullanışlı bir özelliktir.

1 Bir fotoğraf görüntülerken OPTIONS düğmesine basarak seçenekler menüsüne gidin.

2 Add to Favorites (Sık Kullanılanlara Ekle) seçimini yapmak için 3 veya 4 ve ardından 
2; düğmelerine basın.

> Oan gösterilen fotoğraf Sık Kullanılanlar klasörüne eklenir.
   

5.2.3 Slayt gösterisi
Slayt gösterisinde tüm resimler tam ekran olarak görüntülenir. Belirli bir süre sonra, sonraki 
resme geçilir.
1 Küçük resim ya da tam ekranlı bir slayt gösterisi başlatmak amacıyla seçenekler menüsüne 

gelmek için OPTIONS düğmesine basın.
2 3	veya 4 düğmesine ve daha sonra 2; düğmesine basarak Start Slideshow (Slayt 

gösterisi başlat) öğesini seçin.
3 Slayt gösterisini iptal etmek için  düğmesine basın.

1
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5.4 Video
5.4.1 Bilgisayardan oynatıcıya video aktarma
Bkz. bu kılavuzdaki 3.6 Video aktarma bölümü.

5.4.2 Video oynatma
Cihaza kaydedilmiş olan video klipleri oynatabilirsiniz.

1

1 Video moduna girmek için ana menüde  seçimini yapın.

> Cihazda bulunan video dosyalarının listesi görüntülenir.
2 3 veya 4 düğmesine basarak dosyayı seçin ve oynatmak için 2; düğmesine basın.

3 Önceki menüye dönmek için  düğmesine kısa süreli olarak, ana menüye dönmek için 
 düğmesine uzun süreli olarak basın.

5.4.3 Hızlı ileri / geri alma
Oynatıcınızda videoları hızlı ileri / geri alabilirsiniz.

Hızlı ileri / geri

1 4x normal hızı seçmek için 2 düğmesine uzun süre basın.

> Normal oynatma hızına geri dönmek istediğiniz zaman 2; düğmesine basın.
2 4x normal hız modundayken 2 düğmesine basarak aşağıdaki hız seçenekleri arasında 

gezinebilirsiniz: 8x normal hız > 16x normal hız > 4x normal hız…
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5.5 Radyo
Radyo moduna girmek için ana menüde  seçimini yapın.

Kulaklıkları bağlayın

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

5.5.1 Otomatik radyo istasyonu ayarlama

 Not
Autotune fonksiyonu, bulunan radyo istasyonlarının frekanslarını hafızaya kaydeder ve 
mevcut radyo istasyonlarının üzerine yazar.
Hafızada kayıtlı frekans yoksa, radyo sizden Autotune fonksiyonunu çalıştırmanızı ister.

Yeni bir Autotune işlemi başlatma

1 Radyo modundayken OPTIONS düğmesine basarak seçenekler menüsüne gelin.

2 Autotune seçimini yapmak için 3 veya 4 düğmesine, başlatmak için 2; düğmesine basın.

>  Bulunan radyo istasyonlarının frekansları hafızaya kaydedilir.	
Radyo, 20 adete kadar istasyon ayarını hafızada saklayabilir.

5.5.2 Ayarlanmış radyo istasyonu çalma
1 Radyo modundayken OPTIONS düğmesine basarak seçenekler menüsüne gelin.

2 Select radio preset (Radyo hafızası seç) seçimini yapmak için 3 veya 4 düğmesine, 
çalmaya başlamak için 2; düğmesine basın.

3 Bir başka hafızaya geçmek için 1/2 düğmelerine basın.

5.5.3 Radyo istasyonlarını manuel ayarlama
1 Radyo modundayken, bir radyo istasyonunu manuel olarak ayarlamak için 3 veya 4 

düğmesine basın:

>  Frekans ince ayarını yapmak için 3/4 düğmelerine hızlı basın.	
Sıradaki güçlü sinyali aramak için 3/4	düğmelerine uzun basın.
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5.5.4 Bir radyo istasyonunu hafızaya manuel olarak kaydetme
1 Bir radyo istasyonunu dinlerken OPTIONS düğmesine basarak seçenekler menüsüne gelin.

2 Save to preset (Hafızaya kaydet) seçimini yapmak için 3 veya 4 düğmesine, kaydetmek 
için 2; düğmesine basın.
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5.6 Kayıtlar
Cihazı kullanarak ses kaydedebilirsiniz. Mikrofonun yeri Kontroller ve bağlantılar 
hakkında genel bilgiler bölümünde gösterilmektedir. 

1

    

1 Ana menüde  öğesini seçin.

2 3 veya 4 düğmesine basarak Start voice recording (Ses kaydını başlat) seçeneğini  
seçin ve başlatmak için 2;düğmesine basın.

3 Duraklatmak için 2; düğmesine basın.

4 Durdurmak ve kaydı saklamak için a düğmesine basın.

> Kayıtlarınız oynatıcıda Recordings Library (Kayıt Kütüphanesi) altına kaydedilir.
5 Ses kayıtları dosyasını  > Recordings Library (Kayıt kütüphanesi) > Voice 

recordings (Video kayıtları) altında bulabilirsiniz.

5.6.1 Kayıtları oynatma
1 Ana menüde  > Recordings Library (Kayıt Kütüphanesi) > Voice recordings  

(Ses kayıtları) seçimini yapın.

2 Dinlemek istediğiniz kaydı seçmek için 3 veya 4 düğmesine basın.

3 Çalmak için 2; düğmesine basın.

5.6.2 Kayıtları bilgisayara yükleme
1 Cihazı bilgisayarınıza bağlayın.

2 Windows Explorer uygulamasında cihazı seçin.

3 Recordings (Kayıtlar) > Voice (Ses) seçeneğini seçin.

4 Kayıtları kopyalayıp bilgisayarınızda istediğiniz yere yapıştırın.
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5.7 Oynatıcınızı veri dosyalarını saklamak ve 
taşımak için kullanma

Cihazınızı, Windows Explorer ile veri dosyalarını kopyalamak suretiyle, veri dosyalarını 
saklamak ve taşımak için kullanabilirsiniz.
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6 Bluetooth® ile müzik, video ve sesli 
kitap oynatma

Kulaklık ya da araç ses sistemi gibi Bluetooth® özellikli başka çıkış cihazlarından müzik ve sesli 
kitap yayını ya da video ses dosyalarını dinleyebilirsiniz.

6.1 Başka bir Bluetooth® çıkış cihazında müzik, 
video ve sesli kitap oynatma

İsterseniz ‘yeni cihaz’ ya da ‘önceden eşlenmiş cihaz’ üzerinde oynatmayı seçebilirsiniz. Yeni 
bir cihaz, oynatıcıyla henüz eşlenmemiş bir cihazdır. Daha önce oynatıcıyla eşlenmiş bir cihaz 
doğrudan listeden seçilebilir. Bu bölümde iki farklı yöntem açıklanmıştır:

Yeni Cihaz:

1 Diğer Bluetooth® cihazının açık ve eşleme modunda olduğundan emin olun.

2 Müzik, video veya sesli kitap oynatırken OPTIONS düğmesine basın.

 

3 Play via Bluetooth (Bluetooth ile oynat) seçeneğini seçmek için 3 veya 4 ve 2; 
düğmelerine basın.

4 New Device (Yeni Cihaz) seçimini yapmak için 3 veya 4 ve 2; düğmelerine basın.

> Oynatıcı cihazları arar ve bulunan cihazların listesini gösterir. 
5 Bağlanmak istediğiniz cihazı seçin.
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6 Gerekirse diğer cihazın parolasını girin. (Diğer cihazın kullanıcı kılavuzuna başvurun.)

 

> Bağlantı kurulduktan sonra bir onay mesajı gösterilir.
Önceden eşlenmiş cihaz:

1 Diğer Bluetooth® cihazın açık olduğundan emin olun.

2 Müzik, video veya sesli kitap oynatırken OPTIONS düğmesine basın.

3 Play via Bluetooth (Bluetooth ile oynat) seçeneğini seçmek için 3 veya 4 ve 2; 
düğmelerine basın.

4 Bağlanmak istediğiniz cihazı seçmek için 3 veya 4 ve 2; düğmelerine basın.

> Bağlantı kurulduktan sonra bir onay mesajı gösterilir.



�7

7 Ayarlar
Cihazınızdaki tercihleri ihtiyaçlarınıza uygun şekilde ayarlayabilirsiniz.

1

1  düğmesine basın ve  öğesini seçin.

2 Bir seçeneği seçmek için 3 veya 4 düğmesine basın.

3 Sonraki seviyeye gitmek için 2; önceki seviyeye dönmek için ise  düğmesine basın.

4 Seçiminizi onaylamak için 2; düğmesine basın.

5 Settings (Ayarlar) menüsünden çıkmak için  düğmesine basın

Ayarlar menüsünde aşağıdaki seçenekler bulunmaktadır:

Cihaz Bilgileri Cihaz adı / Cihaz profilleri
Cihazı Başkalarına Göster / Cihazı Başkalarından Gizle
Farklı bağlan… Yeni cihaz / Bağlı cihaz (liste)

Bluetooth Bluetooth açma / Bluetooth kapatma

Dil İngilizce (varsayılan) / Fransızca / Almanca / İspanyolca / İtalyanca /  
(Br)-Portekizce / Portekizce (Avrupa) / Felemenkçe / İsveççe / 
Norveççe / Fince / Macarca / Polonyaca / Basitleştirilmiş Çince / 
Geleneksel Çince / Japonca / Korece / Tayca (97 ve üzeri sürümler 
için) / Türkçe

Parlaklık düğmesi (5 kademeli)
Uyku zamanlayıcısı Kapalı / 15 dakika / 30 dakika / 60 dakika 

Arka aydınlatma Sürekli açık / 10 saniye / 30 saniye / 60 saniye

Ekolayzer Kapalı / Rock / Pop / Jazz / Klasik / Dans / 
Elektronik / Salon / RnB / Hip Hop / 
Konuşma / Özel

FullSound Açık / Kapalı
Ses ayarları Ses sınırı Kapalı / Ayarlanmış

Tekrarla Kapalı / Tekrar 1 / Tümünü tekrarla
Oynatma Modu Tümünü karıştır Açık / Kapalı
Ayarlar  Seçenekler   Diğer Seçenekler
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7.1 Ekolayzer özel ayarları
Ekolayzer ayarlarını özelleştirebilirsiniz:

1 Ana menüde  öğesini seçin.

2 3 veya 4 düğmesine basın, daha sonra 2; düğmesine basarak Sound settings  
(Ses ayarları) öğesini seçin.

3 3 veya 4 düğmesine, ardından 2;	düğmesine basarak Equalizer (Ekolayzer) seçeneğini 
seçin.

4 3 veya 4 düğmesine, ardından 2; düğmesine basarak Custom (Özel) seçeneğini seçin.

5 Ekolayzer bandını seçmek için 1 veya 2 düğmesine basın: 
B = bas, L = düşük, M = orta, H = yüksek, T = tiz

6 Seviyeyi ayarlamak için 3 veya 4 düğmesine basın.

 

> Çubuk gösterge, geçerli seviyeyi gösterir.
7 Seçiminizi onaylamak için 2; düğmesine basın.

> Ayarlamaları iptal etmek için  düğmesine basın.
8 Settings (Ayarlar) menüsünden çıkmak için  düğmesine basın.

Destek Internet sitesi
Bellenim sürümü

Bilgi Hafıza Kapasite / Kullanılabilir boş alan

Varsayılan fabrika 
ayarları

Varsayılan fabrika ayarlarını 
geri yükle?Evet / Hayır

Onaylama

Başlığı Göster Kapalı / Açık
Yüzeyler Koyu / Açık / Kırmızı

Tarih ayarlama Gün / Ay / Yıl

Tarih Ayarları Tarih formatı 
ayarlama

gg/aa/yyyy / aa/gg/
yyyy

Saat ayarlama Saat / Dakika /AM/PM

Saat ve Tarih Saat Ayarları Saat formatı 
ayarlama

12 saat / 24 saat
Ekran Koruyucu Kapalı / Saat / Demo 
Ayarlar Seçenekler Diğer Seçenekler
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8 Oynatıcınızın güncellenmesi
Cihazınız, bellenim adı verilen bir dahili program tarafından kontrol edilir. Cihazı satın aldığınız 
tarihten sonra bellenimin yeni sürümleri yayınlanmış olabilir.

Philips Device Manager adlı yazılım programı, Internet'te bulunan bellenim güncellemelerini 
kontrol eder.

Philips Device Manager uygulamasını cihaz ile birlikte verilen CD'den kurabilir veya  
www.philips.com/support adresinden en güncel sürümüne ulaşabilirsiniz.

8.1 Yazılım güncellemesi yapma
 Dikkat Bu prosedür oynatıcının tüm içeriğini silecektir.

1 Oynatıcının içeriğini, yedekleme amacıyla bilgisayarınıza kopyalayın.

2 Oynatıcının bilgisayar bağlantısını kesin.

3 Oynatıcıyı kapatın.

4 Bilgisayarın Internet'e bağlı olduğundan emin olun.

5 Philips Device Manager uygulamasını başlatmak için Başlat > Programlar > Philips 
Digital Audio Player > SA52XX > Philips SA52XX Device Manager seçeneklerini 
tıklatın.

 

6 Oynatıcıyı bilgisayara bağlarken oynatıcıdaki "+" ses seviyesi düğmesini basılı tutun. 

> Aygıt Yöneticisi kurtarma moduna geçer.
7 Devam etmek için OK düğmesini tıklatın.

8 Ekranda işlemin tamamlandığı gösterildiğinde, oynatıcının bilgisayar bağlantısını kesin.

> Ekranda Updating firmware (Bellenim güncelleniyor) ifadesi görüntülenir.
9 Oynatıcıdaki güncelleme işlemi bitene kadar bekleyin. 

> Oynatıcı yeniden başlatılır ve tekrar kullanıma hazır olur.
10 Oynatıcıyı bilgisayara tekrar bağlayın.

11 Yedeklediğiniz içeriği oynatıcıya aktarın.
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Güç
• Güç kaynağı 

880mAh Li-polymer dahili şarj edilebilir pil2

Ekran
• Beyaz arka aydınlatmalı LCD,  

320 x 240 piksel, 262 K renk

Ses
• Kanal ayırımı: 45dB
• Ekolayzer ayarı: 

Kapalı / Rock / Pop / Jazz / Klasik / Dans /  
Elektronik / Salon / RnB / Hip Hop / 
Konuşma / Özel

• Frekans yanıtı: 20-18000Hz
• Sinyal parazit oranı: > 84dB
• Çıkış Gücü (RMS): 2x2,4mW

Ses çalma
• Sıkıştırma formatı: MP3 (8-320 kps ve VBR, 

Örnekleme hızları: 8, 11,025, 16, 22,050, 
24, 32, 44,1, 48 kHz), WMA (5-192 kbps, 
Örnekleme hızları: 8, 11,025, 16, 22,050, 
24, 32, 44,1, 48 kHz)

• Oynatma süresi: 30 saat2

• ID3 etiket desteği

Video oynatma
• MPEG4 SP: avi formatında 640kbps  

hıza kadar, 320 x 240 piksel, 30 fps  
(diğer formatlar, birlikte verilen Media 
Converter ile desteklenir)

• WMV9: 512kbps hıza kadar,  
320 x 240 piksel, 30 fps  
(diğer formatlar, birlikte verilen Media 
Converter ile desteklenir)

• Oynatma süresi: 6 saat2

Medya dönüştürücü
• Desteklenen format: 

.bmp, jpg, .wmv.

Kayıt
• Ses Elde Etme: Dahili mikrofon (Mono)
• FM radyo1

Depolama ortamı
• Dahili bellek kapasitesi: 

SA522x 2GB NAND Flash3 
SA524x 4GB NAND Flash3 
SA528x 8GB NAND Flash3

Bağlanabilirlik
• Kulaklık 3,5mm, USB 2.04

• Bluetooth® profilleri: A2DP, AVRCP
• Bluetooth® sürümü: 2.0+EDR

Müzik ve fotoğraf aktarımı
• Windows Explorer ile

Video aktarma
• Philips Media Converter ile

Veri aktarımı
• Windows Explorer ile

Sistem gereksinimleri
• Windows® XP (SP2 veya üzeri), Vista 
• Pentium III 800MHz işlemci veya daha 

yüksek
• 128 MB RAM
• 500 MB sabit disk alanı
• Internet bağlantısı
• Microsoft Internet Explorer 6.0  

veya daha yeni
• Video görüntüleme kartı
• Ses kartı
• CD-ROM
• USB portu

9 Teknik veriler
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1 Bu özellik sadece bazı sürümlerde kullanılabilir.
2 Şarj edilebilir piller sınırlı sayıda şarj edilebilirler. Pil ömrü ve şarj edilme sayısı, kullanıma ve 

ayarlara bağlı olarak değişebilir.
3	 1MB	=	1 milyon bayt; kullanılabilir depolama alanı daha az olacaktır.	

1GB = 1 milyar bayt; kullanılabilir depolama alanı daha az olacaktır.	
Belleğin bir kısmı cihaz için ayrılacağından tamamı kullanılamayabilir.	
Depolama kapasitesi, şarkı başına 4 dakika ve 64 kbps WMA şifreleme değerlerine dayanarak 
belirtilmiştir.

4 Gerçek aktarım hızı, işletim sisteminize ve yazılım yapılandırmanıza bağlı olarak değişiklik 
gösterebilir.
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10 Sıkça sorulan sorular
Cihaz ile ilgili sorun yaşamanız durumunda, bir sonraki bölümde listelenen maddelere bakın. Daha 
fazla yardım almak ve sorun giderme ipuçlarına bakmak için lütfen www.philips.com/support 
adresindeki SSS'lere göz atın.

Bu ipuçlarını kullanarak çözüme ulaşamamanız durumunda, cihazı aldığınız bayi veya servis 
merkezine danışın.

 Uyarı Hiçbir koşulda setinizi kendiniz onarmaya çalışmayın; bu garantinizi geçersiz 
kılabilir.

Cihazım açılmıyor.
• 2; düğmesini, yeterince uzun basılı tutmamış olabilirsiniz. Ekranda Philips hoş geldiniz 

ekranı görüntülenene kadar 2; düğmesini basılı tutun.
• Cihazınızın pili, uzun süre kullanılmaması nedeniyle boşalmış olabilir. Lütfen cihazınızı şarj 

edin.
Yukarıdakilerin hiçbiri işe yaramazsa, cihazınızı geri yüklemek için Device 
Manager uygulamasını kullanmanız gerekebilir:
1 Philips Device Manager uygulamasını başlatmak için bilgisayarınızda Başlat > Programlar > 

Philips Digital Audio Player > SA52XX > Philips SA52XX Device Manager öğelerini 
seçin.

2 Oynatıcınız PC'ye bağlanırken VOL+ düğmesini basılı tutun. 
3 Philips Device Manager cihazınızı tanıyarak geri yükleme moduna geçene kadar düğmeyi 

basılı tutun.
4 Repair (Onarım) düğmesini tıklatın ve Device Manager uygulaması tarafından sağlanan 

talimatları izleyin.
5 Onarıldıktan sonra oynatıcının bilgisayarınızla bağlantısını kesin ve oynatıcıyı yeniden başlatın.
Aktarım sonrasında cihazımda müzik yok.
Şarkılarınız MP3, AAC veya WMA formatında mı?
Diğer formatlar bu cihazda çalınamaz.
Aktarım sonrasında cihazımda resim yok.
Resimleriniz JPEG, BMP veya GIF formatında mı? 
Diğer formatlardaki resimler cihaza aktarılamaz.
Aktarım sonrasında cihazımda video yok.
Cihaz ile birlikte verilen medya dönüştürücüyü (CD Rom'da bulunmaktadır) kullanarak video 
klipleri bu cihaz için uygun olan formata dönüştürdüğünüzden emin olun.
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Cihaz takılıyor.

1 Cihazınızın takılması düşük bir olasılıktır, endişelenmeyin. Cihazın alt kısmında bulunan 
sıfırlama deliğine bir iğne veya bir başka sivri nesne sokun. Cihaz kapanana kadar basılı 
tutun.

 Not Oynatıcınız üzerindeki mevcut içerik silinmeyecektir.

2 Hiçbir şey olmaması durumunda pili en az 4 saat şarj edin, daha sonra cihazı açın ve 
tekrar sıfırlamayı deneyin. Eğer bu işe yaramazsa cihazınızı Philips Device Manager 
uygulamasını kullanarak onarmanız gerekebilir. 

Ses yok.
Kulaklıkların, kulaklık girişine tam olarak takılmış olduğundan emin olun.
Bazı şarkılar cihazda görüntülenmiyor veya çalınamıyor.
• Ses dosyası bozulmuş olabilir, dosyayı öncelikle bilgisayarda çalmayı deneyin. Eğer çalmazsa, 

şarkıyı tekrar dönüştürün.
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PHILIPS, önceden bildirimde bulunmaksızın ürünün tasarımında ve teknik özelliklerinde 
değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners
© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V. 
All rights reserved.
www.philips.com

Printed in China
wk8212

1588


	1	Önemli güvenlik bilgileri
	2	Yeni cihazınız
	2.1	Ambalaj içeriği
	2.2	Ürününüzü kaydettirin

	3	Başlangıç
	3.1	Kontroller ve bağlantılar hakkında genel bilgiler
	3.2	Ana menü
	3.3	Kurulum
	3.4	Bağlama ve şarj etme
	3.4.1	Cihazla birlikte verilen USB kablosunun kullanımı
	3.4.2	Pil seviyesi göstergesi

	3.5	Müzik ve fotoğraf aktarma
	3.6	Video aktarma
	3.7	Keyfini çıkarın
	3.7.1	Açma ve kapatma
	3.7.2	Menüde gezinme
	3.7.3	Kilitleme sürgüsü

	3.8	Blu etooth® kulaklıklar (veya başka Bluetooth® cihazları) bağlayın

	4	Rhapsody Media Player kullanarak fotoğraf ve müzik düzenleme ve aktarma
	4.1	Rhapsody Media Player Kurulumu
	4.1.1	Abonelik durumunu görüntüleme

	4.2	Oynatıcıya müzik ekleme
	4.3	Oynatıcıya Rhapsody Müzik* ekleme
	4.4	Oynatıcıya Rhapsody Müzik Kanalı* ekleme
	4.5	Rhapsody Media Player kullanarak oynatıcıya fotoğraf dosyaları aktarma

	5	Ayrıntılı çalıştırma
	5.1	Müzik modu (aynı zamanda kayıtlar için oynatma modu)
	5.1.1	Kontrol
	5.1.2	Müzik bulma
	5.1.3	Rhapsody Kanalları* bulma
	5.1.4	Rhapsody Kanallarından* oynatıcı kütüphanesine müzik ekleme
	5.1.5	Ses seviyesini sınırlama
	5.1.6	Oynatmaya devam etme (Şimdi yürütülüyor)

	5.3	Sesli kitap dinleme
	5.3.1	Sesli kitapları kitap adına göre seçme
	5.3.2	Sesli kitap denetimleri
	5.3.3	Sesli kitap oynatma hızını ayarlama 
	5.3.4	Sesli kitaplara yer imi ekleme 
	5.3.5	Sesli kitaplarda yer imi bulma 
	5.3.6	 Sesli kitaplarda yer imi silme 

	5.4	Video
	5.4.1	Bilgisayardan oynatıcıya video aktarma
	5.4.2	Video oynatma
	5.4.3	Hızlı ileri / geri alma

	5.5	Radyo
	5.5.1	Otomatik radyo istasyonu ayarlama
	5.5.2	Ayarlanmış radyo istasyonu çalma
	5.5.3	Radyo istasyonlarını manuel ayarlama
	5.5.4	Bir radyo istasyonunu hafızaya manuel olarak kaydetme

	5.6	Kayıtlar
	5.6.1	Kayıtları oynatma
	5.6.2	Kayıtları bilgisayara yükleme

	5.7	Oynatıcınızı veri dosyalarını saklamak ve taşımak için kullanma

	6	Bluetooth® ile müzik, video ve sesli kitap oynatma
	6.1	Başka bir Bluetooth® çıkış cihazında müzik, video ve sesli kitap oynatma

	7	Ayarlar
	7.1	Ekolayzer özel ayarları

	8	Oynatıcınızın güncellenmesi
	8.1	Yazılım güncellemesi yapma

	9	Teknik veriler
	10	Sıkça sorulan sorular



