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Philips GoGear audio player



Segítségre van szüksége?
Kérjük, látogasson el a
www.philips.com/support
honlapra, ahol a segédanyagok teljes választékát érheti el, mint
a használati útmutató, gyors oktatóanyag, a legújabb
szoftverfrissítések és a gyakran feltett kérdésekre adott
válaszok. 

Vagy hívja az Ügyfélkapcsolati segédvonalat,
06 80 018544
ahol professzionális támogatást nyújtó csapatunk örömmel
segít Önnek bármilyen probléma megoldásában, amely a
lejátszójával kapcsolatban felmerül.
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Ország Helpdesk Tarifa / min Legyen készen
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Belgium
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Finland
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0800004551
902 888 785
08 632 0016
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0906 1010 017

€0.20
€0.17
Místní tarif
Lokal tarif
Paikallinen hinta
€0.23
€0,12
1 a����� ���	
a

Helyi tarifa
Local tariff
€0.25
Tarification locale
€0.20
Lokal tariff
Cena połączenia
lokalnego
Preço local

по России звонок
бесплатный
Miestna tarifa
€0,15
Lokal kostnad
Ortstarif
£0.15

Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
La date d’achat la référence et le numéro de série du produit
Datum zakoupení, číslo modelu a sériové číslo
Indkøbsdato, type-, model- og serienummer
Ostopäivä ja tarkka mallinumero ja sarjanumero
La date d’achat la référence et le numéro de série du produit
Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
��� ��������� ����	� ��� ��� ������ ��
��� �������� ���
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A vásárlás dátuma, modell szám és szériaszám
Date of Purchase. Model number and Serial number
La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
La date d’achat, la référence et le numéro de série du produit
De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Data zakupu, Numer modelu i numer seryjny

A data de compra, número do modelo e número de série
Дата покупки, Номер модели и Серийный номер

Dátum zakúpenia, číslo modelu a sériové číslo
Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
Date of Purchase, Model number and Serial number

Canada

USA

0820 901115
(Francophone)
1-888-744-5477
(English / Spanish)
1-888-744-5477

€0.20

€0.17

Date of Purchase, Model number and Serial number

Date of Purchase, Model number and Serial number

Argentina
Brazil

Chile
Mexico

11 4544 2047
0800 701 02 03
(Except Sao Paulo)
2121 0203
(Sao Paulo)
600 744 5477
01 800 504 6200

Tarifa local
Grátis

Preço local

Tarifa local
Gratis

Fecha de compra y número del modelo y número de serie
A data de compra, número do modelo e número de série

Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Fecha de compra y número del modelo y número de serie

China
Hong Kong
Korea

4008 800 008
2619 9663
02 709 1200

Europe

North America

South America

Asia
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Az Ön új lejátszója
Újonnan megvásárolt terméke a következőkre alkalmas:

• MP3 és WMA lejátszás
• Fotók megnézése

Kiegészítők
A lejátszó a következő kiegészítőket tartalmazza:

USB kábelVédőtok

Gyors
használatbavétel
i útmutató

A CD ROM tartalmazza a
Windows Media Player 10-et,
Philips Eszközkezelőt, Philips
Device Plug-in-t, a Felhasználói
kézikönyvet, a gyors oktató
anyagot, és a gyakran feltett
kérdésekre adott válaszokat.

Philips Micro Jukebox

1

2

3

4

SA9100
SA9200

Install
Connect
and charge

Transfer

Enjoy

Quick start guide
Quick start guide 1

Guide de démarrage rapide 11

Guía de inicio rápido 21

Kurzanleitung 31

Handleiding voor snel gebruik 41

Guida di riferimento rapido 51

Snabbguide 61

Hurtig start 71

Nopea aloitus 81

Início rápido 91

�q�coqg �maqng 101

Быстрый запуск 111

Krótka instrukcja obsługi 121

Rychlý přehled 131

Rýchly prehľad 141

Gyors áttekintés 151

SU

PO

EL

RU

PL

CS

SL

HU

EN

FR

ES

DE

NL

IT

SV

DA

Fülhallgató
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Egyéb, választható kiegészítők
Az alábbi kiegészítőket nem tartalmazza a lejátszó, de ezek külön megvásárolhatók.
Megtalálhatja őket a www.philips.com/GoGearshop (Európa) vagy a www.store.philips.com
(USA) weboldalon.

Regisztrálja a terméket
Mindenképpen ajánljuk, hogy regisztrálja a terméket, mert így ingyen megkaphatja a
frissítéseket. A termék regisztáricójához, kérjük jelentkezzen be a www.philips.com/register
vagy www.philips.com/usasuppport (amerikai lakos), így informálhatjuk Önt az újabb
híreinkről. 

GoGear utazáshoz használható töltő

Több feszültségfokozatú adapter / töltő
küldönböző dugókkal

(PAC011)

www.philips.com/GoGearshop
www.store.philips.com
www.philips.com/register
www.philips.com/usasupport
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Újraindító lyuk

Be / Ki / Záró csúszka
(billentyűzár)

Balra / Vissza gomb

Gyors vissza / Előző gomb

Menü gomb 

Fejhallgató csatlakozója

Bal oldali nézet Jobb oldali nézet

Hangerő fel / le nyomógomb

Jobbra / Kiválasztó gomb

Gyors előre / Következő gomb

Zeneszámok lejátszása / szünet
gomb

Függőleges érintősáv

Az első lépések

A kezelőszervek és csatlakozók áttekintése

Kábel/dokkoló/adapter
csatlakozó



5

Amit le kell nyomnia
ON/OFF LOCK

2;

J(

)K

+ VOLUME -

1

2

FÜGGŐLEGES ÉRINTŐSÁV

MENU

Az alábbi műveletekhez
Be/ki kapcsolás (húzza le és tartsa kb. 1 másodpercig).
Lezárja az összes irányító gombot (tolja fel)

Zeneszámok lejátszása/megállítása

Visszalépés a korábbi zeneszámhoz
Gyors vissza

Ugrás a következő zeneszámra
Gyors előre

Hang szabályozása

Visszatérés az előző menübe/választási lehetőséghez

Válassza ki a lehetőséget
Menjen a következő lehetőségre

Lista görgetése

Hozzáférés a menüpontok listájához

Menü

Music (Zene)
Picture (Kép)
Settings (Beállítások)
Now Playing
(Most játszik)

(Az alábbi műveletekhez

Digitális zeneszámok lejátszása
Fotók megtekintése
A lejátszó egyéni beállításai
Lépjen be a lejátszás képernyőjére

Főmenü



Függőleges érintősáv navigáció
A lejátszó érintésre működő vezérlőgombokkal rendelkezik, amelyek az ujjai érintésére
reagálnak. A FÜGGŐLEGES ÉRINTŐSÁV (nézze meg az ábrát) a listák görgetésére szolgál. 
A következő ujjmozdulatokra reagál:

ŚMozdulat Funkció

Érintse meg az érintősáv alját vagy tetejét

Tartsa lenyomva az érintősáv alját vagy tetejét

Húzza végig az ujját felülről lefelé vagy fordítva

Simítsa végig fel vagy le

Érintse meg a középső részt

Simítsa meg és tartsa nyomva az érintősáv végénél

Folyamatos simítás

Egyenként lépked felfelé vagy lefelé

Lista görgetése növekvő sebességgel 
Lista görgetése

A lista olyan gyorsan gördül, mint egy
lendkerék, majd fokozatosan lelassul

A lista forgatásának leállítása
Zeneszámok lejátszása/megállítása

A lista egyenletes sebességgel görögni kezd,
majd fokozatosan felgyorsul. Ha az ujj elengedi,
akkor a görgetési sebesség lelassul és megáll.

A kerék sebességének növelése, vagy a gyors
lista görgetést fenntartja, ha a maximális
görgetési sebességet elérte.

6

Megérintés 
Lenyomva

tartás Végighúzás Simítás
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Telepítés

Rendszerkövetelmények:

• Windows XP (SP2 vagy ennél újabb verzió)
• Pentium Class 300 MHz-es vagy ennél magasabb szintű processzor
• 128MB RAM
• 500 MB lemezterület
• Internet kapcsolat
• Microsoft Internet Explorer 6.0 vagy újabb verzió
• USB csatlakozó

11 Helyezze be a termékhez kapott CD-t a számítógép CD-ROM meghajtójába.

22 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Windows Media Player (Windows
Médialejátszó) [beleértve a szükséges kiegészítéseket] és a Philips Device Manager
(Philips Eszközkezelő) programok telepítéséhez.

33 Ha a telepítő program nem indul el automatikusan, keresse meg a programokat a CD
tartalomjegyzékében a Windows Explorer segítségével, és kattintson duplán az .exe
kiterjesztésű fájlra a futtatáshoz.

Elvesztette a CD-jét? Ne aggódjon, letöltheti a CD tartalmát a www.philips.com/support vagy
a www.philips.com/usasupport (USA lakosoknak) weboldalakról.

FONTOS Az USA verzió két CD-t tartalmaz és mindkettő szükséges a telepítéshez.

FONTOS Győződjön meg arról, hogy telepíti a mellékelt CD-n lévő szoftvereket a zene
és a fotó másoláshoz.

www.philips.com/support
www.philips.com/usasupport


Csatlakozás és töltés
A lejátszó fel lesz töltve, ha csatlakoztatva van a számítógéphez.

A mellékelt USB kábel használata

Csatlakoztassa a mellékelt USB kábelt a töltéshez és az adatmásoláshoz. Ugyanakkor, a PC-jének
nagy teljesítményűnek kell lennie a töltés végrehajtásához.

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

Legalább 5 órán keresztül töltse a lejátszóját, mielőtt első alkalommal használja.

Az akkumulátor** teljesen fel lesz töltve (100%) 5 óra alatt és 70%-ra lesz feltöltve egy óra
alatt a gyors töltéssel.

A lejátszó teljesen feltöltődött, ha a töltést jelző animáció leáll, és a következő ikon jelenik
meg: .

A teljesen feltöltött lejátszó akár 14 órányi** zenehallgatást tesz lehetővé.

8
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Ha az akkumulátor majdnem lemerült, a következő figyelmeztető képernyő fog villogni, és az
eszköz hangjelzést küld. Ha dupla csipogást hall, a lejátszó 60 másodpercen belül kikapcsol.

Minden beállítás mentésre kerül, mielőtt a lejátszó kikapcsol. 

Telep-töltöttség mutató

Az akkumulátor töltöttségének megközelítő szintjét az alábbi módon jelöltük

Az akkumulátor teljesen fel van töltve

Az akkumulátor a kétharmadáig fel van töltve

Az akkumulátor félig fel van töltve

Az akkumulátor töltöttsége alacsony

Az akkumulátor lemerült
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Másolás
Átküldhet lejátszási listákat és fotókat a lejátszóra a Windows Media Player használatával.
Lásd a Fotók és zene csoportosítása és másolása a Windows Media Player 10
segítségével fejezetet ebben a felhasználói kézikönyvben a további részletekhez.

Élvezze!
Be- és kikapcsolás

A lejátszó automatikusan kikapcsol, ha semmilyen műveletet nem hajt végre, és nem játszik
le zenét 10 percig. A következő bekapcsoláskor az utolsó lejátszási állapot és képernyő fog
megjelenni, feltéve, hogy a lejátszót nem kapcsolták ki hosszabb időre, és az akkumulátor
töltöttsége nem volt alacsony, amikor a lejátszót kikapcsolták.

A bekapcsoláshoz, tolja az ON/OFF/LOCK tolókapcsolót ON/OFF pozícióba, amíg a lejátszó
bekapcsol.

A kikapcsoláshoz, tolja az ON/OFF/LOCK tolókapcsolót ON/OFF pozícióba, amíg a lejátszó
bekapcsol.



Demo mód

A Demo mód egy képernyővédő, amely a termék gyors bemutatása.

A demo módra rövid használat után nem lesz szüksége, a képernyő nélkül növelheti az elem
élettartamát.

A Demo mód kikapcsolható, a Beállítások menü Demo módja alatt és a jelölő négyzet
jelölésének megszüntetésével. 

11
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Ez a fejezet a lejátszóra történő sikeres zeneátvitel és fényképátvitel lépéseit írja le.  A
további információhoz, lásd a Windows Media Player (WMP) Help [Windows
Médialejátszó (WMP) Súgót] a számítógépén.

Zenemásolás
A zenei lejátszó listárhoz hozzáadhat, rendszerezhet  zeneszámokat, valamint elkészítheti,
rendezheti a lejátszási listát a Windows Media Player 10 segítségével.

Fotók és zene csoportosítása és másolása a Windows
Media Player 10 segítségével

FONTOS Győződjön meg arról, hogy feltelepítette a mellékelt CD-n lévő szoftvereket a
zene és a fotó másoláshoz.

TIPP Azt javasoljuk, hogy mindig a Windows Media Playert (Windows Médialejátszó)

használja a zenének a lejátszóra történő átírásához. Ha azonban mégis a Windows

Explorert (Windows Explorer) részesíti előnyben, bizonyosodjon meg róla, hogy a zenét

átmásolta a Media > Music (Média/Zene) könyvtárba, mert különben a zeneszámok nem

jelennek meg és nem is lesznek lejátszhatók az eszközön.
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22 Válassza ki a Library (Könyvtár) fület a média könyvtárhoz való hozzáféréshez.

33 Kattintson az Add to Library (Hozzáadás a könyvtárhoz) ikonra a képernyő bal alsó
sarkában.

> A hozzáadott fájlokat kiválaszthatja egy könyvtárból, webcímről, kereshet a számítógépén, stb.

44 Válassza ki a kívánt fájlokat, és adja hozzá a mappához. 

2

33

Zeneszámok hozzáadása a Windows Media Player könyvtárhoz

Olyan zeneszámok, amelyek már a számítógépén vannak

11 Indítsa el a Windows Media Players (Windows Médialejátszó) úgy, hogy kattintson kétszer
a munkaasztalon található következő ikonra:
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Zeneszámok másolása CD-ről

Ha CD-ről zenét szeretne átmásolni a lejátszóra, először is létre kell hoznia a zene digitális
másolatát a számítógépén. Ezt a műveletet rippelésnek nevezik.

11 Indítsa el a Windows Media Playert (Windows Médialejátszó).

22 Tegye be az Audio CD-t.

33 Válassza ki a Rip (Átmásol) fület, és megtekintheti a CD-n található zeneszámok listáját.

44 Válassza ki az átmásolni kívánt zeneszámokat, és kattintson a Rip Music (Zene átmásolása)
lehetőségre a felső menüsávban.

> A zeneszámok digitális formátumú másolattá konvertálódnak és hozzáadódnak a Windows
Media Player (Windows Médialejátszó) könyvtárhoz.

33

44

Ha a számítógépe kapcsolódik az Internetre, automatikusan megkapja az albummal
kapcsolatos információkat, és így nem szükséges a zeneszámcímeket és egyéb adatokat
kézzel megadnia.

Ha ez nem történik meg, ellenőrizze az Internet-kapcsolatot, és kattintson a Find Album
Info (Album Info megtalálása) ikonra.
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Zeneszámok vásárlása az Interneten

Ha az Interneten szeretne zeneszámokat megvásárolni, ki kell választania egy zenei áruházat.

11  Kattintson a képernyő jobb felső sarkában lévő kis háromszögre, és válassza ki a Browse
all Online Stores (Böngészés minden online áruházban) lehetőséget.

22  Válassza ki az áruházat, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

>  A megvásárolt zeneszám vagy album, meg fog jelenni a Windows Media Player (Windows
Médialejátszó) könyvtárban.

11

22
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A Windows Media tartalom szinkronizálása a lejátszójával

Amikor a lejátszót első alkalommal kapcsolja össze a számítógéppel, a Windows Media
Player (Windows Médialejátszó) elindítja a Device Setup Wizard (Eszköztelepítő 
Varázsló) programot. Választhatja a lejátszó összehangolása a Windows Media Player
(Windows Médialejátszó) könyvtárral automatikusan vagy kézzel beállítva lehetőségeket.

TIPP

Ha a lejátszója első alkalommal van csatlakoztatva, a WMP10 felajánlja ezt az opciót.

Automatikus szinkronizálás

Az Automatic (Automatikus) kiválasztása automatikusan összehangolja a lejátszót a
számítógép tartalmával minden alkalommal, ha a GoGeart hozzákapcsolja a számítógéphez.
Legyen tudatában, hogy ez az opció csak egy PC-hez való autoszinkronra alkalmas.

Manuális szinkronizálás

A Manual (Manuális) szinkronizálás kiválasztása lehetővé teszi, hogy minden alkalommal
ön válassza meg az összehangolni kívánt tartalmat. 
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Az automatikus szinkronizálás beállításai

11 Indítsa el a Windows Media Playert (Windows Médialejátszó).

22 Csatlakoztassa a számítógéphez a lejátszót a mellékelt USB kábel segítségével.

33 Válassza ki a Sync (Szinkronizálás) fület.

44 Kattintson a Set up Sync (Szinkronizáció beállításai) pontra.

>> A Synchronisation settings (Szinkronizálás beállításai) párbeszédablak fog megjelenni.

55 Válassza ki a Synchronise device automatically (Eszköz automatikus szinkronizálása)
négyzetet.

66 Válassza ki azokat a négyzeteket, amelyek megfelelnek az összehangolni kívánt listáknak.

77 Kattintson az OK gombra.

55

3344

FONTOS! Ne kapcsolja le a lejátszót, miközben a másolás zajlik.
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A kézi összehangolás beállításai

11 Indítsa el a Windows Media Playert (Windows Médialejátszó).

22 Csatlakoztassa a számítógéphez a lejátszót a mellékelt USB kábel segítségével.

33 Válassza ki a Sync (Szinkronizálás) fület.

44 A jobboldali mező legördülő menüjében jelölje ki célként a Philips vagy a Philips
GoGear lehetőségeket.

55 Ha nem találhatóak a listán, kattintson a frissítéshez az F5 gombra, és próbálja meg újra.

33 44

Philips GoGear
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66 Válassza ki a Library (Könyvtár) fület a média könyvtárhoz való hozzáféréshez.

77 Kattintson a kijelöléshez a másolni kívánt zeneszámra.

88 Kattintson a jobb gombbal a zeneszámra, és válassza ki az Add to (Hozzáadás) > Sync
List (Szinkronizálási lista) lehetőséget.
VAGY
Húzza a zeneszámot a jobboldali mezőben található Sync List (Szinkronizálási lista)
lehetőségre.

99 Az összehangolás elindításához kattintson a képernyő alján található Start Sync
(Szikronizálás elindítása) gombra. 

> A folyamat a Start Sync (Szinkronizálás elindítása) gomb felett látható lesz.

66

77

88 99
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A Windows Media Player lejátszási listájának kezelése

Lejátszási lista létrehozása

11 Indítsa el a Windows Media Playert (Windows Médialejátszó).
22 Válassza ki a Library (Könyvtár) fület a média könyvtárhoz való hozzáféréshez.
33 Kattintson a zeneszámra a kijelöléshez.
44 Kattintson a jobb gombbal a zeneszámra, és válassza ki az Add to (Hozzáadás) >

Additional Playlist > (További lejátszási lista) lehetőséget.
55 Az Add to Playlist (Hozzáadás a lejátszási listához) párbeszédablakban, válasszon ki egy

meglévő lejátszási listát és kattintson a New (Új)-ra, hogy új lejátszási listát adjon hozzá.
>> A kiválasztott zeneszámot a rendszer hozzáadja a lejátszási listához.

Lejátszási listák küldése

Lejátszási listákat is küldhet a lejátszóra a Windows Media Player (Windows Médialejátszó)
automatic synchronisation (automatikus összehangolás) funkciója segítségével. (Lásd az
Automata szinkronizáció beállításai listát ebben a felhasználói kézikönyvben a lépésről
lépésre való instrukciókhoz.)

11 Válassza ki a Sync (Szinkronizálás) fület.

22 Kattintson a Sync settings (Szinkron beállítások) vagy Setup Sync (Szinkronizáció
beállítása) funkcióra, válassza a Synchronize device automatically (Automatikus eszköz
szinkronizálás) négyzetet, és válassza ki a lejátszási listákat, amelyeket a lejátszóval kell
összehangolni.

TIPP Egy zeneszámnál több kiválasztása esetén nyomja le és tartsa nyomva a Ctrl
billentyűt és kattintson, hogy kiválassza a zeneszámokat.

Egy listán egymást követő zeneszámok kiválasztásához, kattintson az első zeneszámra, majd
nyomja le és tartsa nyomva a Shift billentyűt és kattintson a lista utolsó zeneszámára,
amelyet ki akar választani.



Lejátszási listák törlése a Windows Explorer segítségével
11 Csatlakoztassa a lejátszót a számítógépéhez.
22 Nyissa meg a Windows Intézőt (Windows Explorer).
33 Válassza ki a Philips GoGear > Media (Média) > Music (Zene) lehetőséget.
44 Jelölje ki a törölni kívánt lejátszási listát, nyomja meg a jobb egérgombot, majd válassza ki a

Delete (Kitörlés) pontot.

Zeneszáminformációk szerkesztése a Windows Media Player segítségével
11 Válassza ki a Library (könyvtár) fület.
22 Jelölje ki a szerkeszteni kívánt zeneszámot, nyomja meg a jobb egérgombot, és válassza ki

az Edit (Szerkesztés) lehetőséget.
33 A mező szövegét közvetlenül szerkesztheti.
Zeneszámok keresése a Windows Media Player segítségével
11 Válassza ki a Library (könyvtár) fület.
22 Gépelje be a keresett szavakat a kereső mezőbe.
33 A keresés megkezdéséhez kattintson a Search (Keresés) lehetőségre.
44 Megjelenik azon zeneszámok listája, amelyek tartalmazzák a keresett szavakat.
55 Elvégezheti a lejátszás, küldés, törlés, hozzáadás a szinkronizálási listához stb. lépéseket.

Zeneszámok és lejátszási listák kezelése a Windows Media
Playerben
Zeneszámok és lejátszási listák törlése a Windows Media Player könyvtárban

11  Kattintson a kijelölni kívánt elemre.
22  Kattintson a jobb egérgombbal, és válassza ki a Delete (Kitörlés) lehetőséget az elem

törléséhez.

TIPP A GoGear lejátszón található lejátszási listák nem törölhetők a Windows Media
Player segítségével. Csak a lejátszási listákat törölheit a lejátszón kereszül vagy a Windows
Exploreren keresztül.

21
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Fotó másolása

Fotók támogatásának beállítása

11 Indítsa el a Windows Media Playert (Windows Médialejátszó).

22 Lépjen be a Tools (Eszközök) > Options (Lehetőségek) > Player (Lejátszó) menüpontokba.

33 Ellenőrizze, hogy az Enable picture support for devices (Fotók támogatása az
eszközök számára) négyzet ki van-e jelölve.

FONTOS! Ellenőrizze, hogy a Philips Device Plug-in (Philips Eszköz Plug-In)
programot telepítették-e a számítógépre. Ez a Plug-in szoftver nélkülözhetetlen ahhoz,
hogy lehetővé tegye fotók kezelésének támogatását a lejátszón. A rendszer a mellékelt
CD-ről automatikusan telepíti, ha az Install (Telepítés) lehetőségre kattint az Install
software (Szoftver telepítése) párbeszédablakban.

Ahhoz, hogy  ellenőrizze, hogy a Plug-in installálva lett-e, menjen a Vezérlőpanel >
Programok hozzáadása, törlése és ellenőrizze, hogy a Philips Eszköz Plug-in
listázva van-e.

33  



Ha azok nincsenek a listában, nyomja meg az F5 billentyűt a frissítéshez, és próbálja újra.

11 Csatlakoztassa a lejátszót a számítógépéhez.
22 Indítsa el a Windows Media Playert (Windows Médialejátszó).

33 Válassza ki a Sync (Szinkronizálás) fület.
44 A jobboldali mező legördülő menüjében jelölje ki célként a Philips vagy a Philips

GoGear lehetőségeket.

Fotók hozzáadása a Windows Media Player könyvtárhoz 
11 Indítsa el a Windows Media Playert (Windows Médialejátszó).
22 Válassza ki a Library (Könyvtár) fület a média könyvtárhoz való hozzáféréshez.
33 Kattintson az Add to Library (Hozzáadás a könyvtárhoz) ikonra a képernyő bal alsó

sarkában.
44 Válassza ki az Add Folder (Mappa hozzáadása) lehetőséget.
55 Válassza ki a mappát, amelyben a fotóit tárolja és nyomja meg az OK-t.

Fotók átküldése a lejátszóra

FONTOS! A fotókat csak a Windows Media Player (Windows Médialejátszó)
segítségével lehet átküldeni. Nem küldhet át fotókat a Windows Explorerrel (Windows
Explorer). A fotók nem jelennek meg a lejátszóján.

33 44

Philips GoGear

23
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55 Válassza ki a Library (Könyvtár) fület a média könyvtárhoz való hozzáféréshez.
66 A fotók listájának megtekintéséhez kattintson a bal oldali, zeneszámmezőben található All

Photos (Az összes fotó) lehetőségre.
77  Kattintson a kijelöléshez arra a fotóra, amelyet a lejátszóra szeretne átmásolni.

88  Kattintson a jobb gombbal a fotóra, és válassza ki az Add to (Hozzáadás) > Sync List
(Szinkronizálási lista) lehetőséget.
VAGY
Húzza a fotót a jobboldali mezőben található Sync List (Szinkronizálási lista) lehetőségre.

99  Az összehangolás elindításához kattintson a képernyő alján található Start Sync
(Szikronizálás elindítása) gombra. 

> A folyamat a Start Sync (Szinkronizálás elindítása) gomb felett látható lesz.
Egy felgördülő üzenet fog megjelenni, amely az összehangolás folyamatáról tudósít.

 Ha az előugró üzenet eltűnik, az átvitel megtörtént, szétkapcsolhatja a lejátszót. .

55 77 88

99

66

TIPP Több fotó kiválasztásához, kijelölheti az egyik fotót, amelyet először szeretne
megnézni,, megnyomja és nyomva tartja a CTRL billentyűt és kijelölheti a többi fotót, amit
szeretne. Minden fotó kijelöléséhez, kijelölheti az első fotót, amelyeket látni szeretne,
tartsa lenyomva a SHIFT billentyűt, és kattintson az utolsó fotóra, amit szeretne.
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Ha a könyvtár teljes tartalmát szeretné újonnan hozzáadni a WMP segítségével, az alábbiakat
kell tennie:

11 Válassza a  Tools (Eszközök ) > Options (Opciók ) .

22 Válassza ki a Library (könyvtár) fület.

33 Válassza a Monitor Folders (Mappák figyelése) opciót.

44 Adja hozzá azokat a mappákat, amelyekben általában a zenéit és fotóit tárolja.

33

11

22
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Zene üzemmód
A lejátszó már fel van töltve bizonyos zeneszámokkal. A számítógépén meglévő digitális zene-
és fotógyűjteményt átküldheti a lejátszóra a Windows Media Player (Windows
Médialejátszó) használatával. A zene másolásával kapcsolatban több információt a Fotók és
zene csoportosítása és másolása a Windows Media Player 10 segítségével
fejezetben talál ebben az útmutatóban.

Használat

Kezelőszervek 
Zene lejátszása közben az alábbi műveleteket hajthatja végre:

Az alábbi műveletekhez Ezt kell tennie

Zeneszámok lejátszása/megállítása Nyomja le a 2; gombot

Ugrás a következő zeneszámra Nyomja le a )K gombot

Ugrás az előző zeneszámra Nyomja le a J( gombot

Keresés előre Nyomja le és tartsa lenyomva a )K gombot

Keresés hátrafelé Nyomja le és tartsa lenyomva a J( gombot

Belépés a lehetőségek menübe Nyomja meg a MENU gombot

Visszatérés a böngészéshez Nyomja le a 1 gombot

Hangerő növelése Nyomja le a VOL + gombot

Hangerő csökkentése Nyomja le a VOL - gombot

Lásd a Függőleges érintősáv navigáció fejezetet a részletes instrukciókért az opciók
menü eléréséhez.
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Shuffle All
(Az összes
véletlenszerű
lejátszása)

All songs
(Az összes
zeneszám)

Playlists
(Lejátszási
lista)

Artists
(Művészek)

Albums
(Albumok)

Genres 
(Műfajok)

Betűrendben listázott
zeneszámok

Lejátszási listák
gyűjteménye

Betűrendben listázott
művészek

Betűrendben listázott
műfajok

Betűrendben listázott
albumok

Lejátszási sorrendben
listázott zeneszámok

Betűrendben listázott
albumok

Betűrendben
listázott előadók

Zeneszámok album
szerinti sorrendben

Zeneszámok album
szerinti sorrendben

Betűrendben listázott
albumok

Zeneszámok album
szerinti sorrendben 

11

A zene megtalálása

11 A főmenüben válassza ki a Music (Zene) pontot a zene üzemmódba történő belépéshez.
Az alábbi zene opciók közül választhat:
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22 Használja a FÜGGŐLEGES ÉLRINTŐSÁVOT, hogy le vagy fel görgesse a menüt. (Lásd a
Függőleges érintősáv navigáció fejezetet ebben a felhasználói kézikönyben a részletes
instrukciókért a menüelemek eléréséhez a függőleges érintősávval.)

33 Nyomja le a 2, gombot a kiválasztáshoz vagy a 1, gombot az előző szintre történő
visszalépéshez.

44 Nyomja le a 2; gombot a kiválasztott elemek lejátszásához.

TIPP A Superplay™ lehetővé teszi, hogy azonnal lejátsza a kiválasztott zenét vagy
albumot bármilyen helyzetben a 2; -es gomb megnyomásával a kiválasztás után.

Album borító

A készüléke megjeleníti az albumok borítóját annál a zeneszámnál, amelyet éppen lejátszik,
vagy amikor éppen a zeneszámok vagy albumok listáján szörföl keresztül. Kiválaszthatja az
album borító kijelzését, a Beállítások almenüből, annak be- és kikapcsolásával.

Ha nem áll rendelkezésre album borító, akkor egy szabvány CD borító ikon jelenik meg.

Nyomja meg a  2 gombot, hogy az új album borítót teljes képernyős módban láthassa vagy az
1 gombot, hogy visszatérjen a normális lejátszási képernyőre.
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Lejátszási üzemmód

Beállíthatja, hogy a készüléke véletlenszerűen játssza le a zeneszámokat (Shuffle All - Az
összes véletlenszerű lejátszása) vagy ismétlődően (Repeat One - Ismétel 1) vagy
(Repeat All - Az összes megismétlése) .

11 A főmenüben válassza ki a Settings (Beállítások) > Play mode (Lejátszási mód) lehetőséget.
22 Használja a FÜGGŐLEGES ÉLRINTŐSÁVOT, hogy le vagy fel görgesse az opciókat.
33 Egy opció kiválasztásához nyomja meg a 2 gombot.
44 Nyomja meg a 2 gombot újra, ha szeretné megszüntetni valamilyen lehetőség kiválasztását.

Zene lejátszása közben megtekintheti a fenti aktív lejátszási üzemmód képernyőt.

TIPP A fenti lejátszási üzemmódokat zene lejátszása közben is elérheti a MENU
(MENÜ)gomb megnyomásával. 

Digitális jogkezelési (DRM) információk

Ha vannak olyan zeneszámai, amelyeket online vásárolt, és a lejátszón tárolja, időről időre
egy előugró üzenetet láthat: "Licensz probléma". Ez azért van, mert lehet, hogy a
zeneszám liszensz a lejátszón lejárt és az összehangolás a számítógéppel segít frissíteni ezt
a liszenszet a legújabb információkkal.
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A zeneszámok sorrendben játszódnak le, attól a szinttől, ahonnan beléptél a Sampler-be.

A Sampler használata

A Sampler egy különleges módja a zeneszámok áttekintésének a lejátszón. A context menü
zenekönyvtárból való elérésével kezdhető. Csak néhány opcióról elérhető.

A Sampler lehetővé teszi, hogy minden kiválasztott számba belehalgasson [Playlists (Lejátszási
listák), Albums (Albumok), Artists (Művészek) stb.] rövid idő alatt. A lejátszási idő 10
másodpercre van korlátozva. Ha egy liszenszes zeneszámmal rendelkezik, amelynek limitált a
lejátszási mennyisége, a Sampler használatával csökkenti a lejátszási időt ennél a zeneszámnál.

11 A  J( vagy )K megnyomásával a Sampler-ben elkerülheti a zeneszám gyorslejátszását vagy
újrajátszását.

22 Amint elérte a kedvenc zeneszámát, nyomja meg a 2; gombot, a Sampler módban, és a
Samplerfunkció megáll és normális lejátszás kezdődik.

33 Nyomja meg az 1-et a Sampler módból való kilépéshez. 



Az Custom (Egyéni) beállítás lehetővé teszi, hogy meghatározza a kívánt
hangszinszabályzó beállításokat az egyéni beállítások módosításával a basszus (B), alacsony
(L), közép- (M) magas (H) és felső (T) frekvencia-tartományhoz.

31

A hangzás beállításai
Állítsa be a lejátszóját, hogy a zeneszámokat különböző EQ (equlizerek) beállítással játssza le.

11 A főmenüben válassza ki a Settings (Beállítások) > Sound settings (Hangzás beállítások)
lehetőséget.

22 Használja a FÜGGŐLEGES ÉLRINTŐSÁVOT, hogy keresztül görgessen az opciókon. SRS
WOW, Rock, Funky, Techno, HipHop, Classical (Klasszikus), Jazz, Spoken Word
(Beszéd), Custom (Egyéni) beállítás, vagy Off (Ki). Kiválaszthat egyet közülük.

33 Nyomja meg a 2 gombot valamely lehetőség kiválasztásához.

Menet közbeni lejátszási listák
A Playlist on the go (Lejátszási lista menet közben) olyan lejátszási lista, amelyet menet
közben lehet létrehozni a lejátszón.
A lejátszási listán minden zeneszám a lejátszás sorrendjében fog megjelenni. Az új
zeneszámokat a rendszer automatikusan hozzáadja a lejátszási lista végéhez.

11

22

TIPP Mialatt lejátsza a zenét, ugyancsak megváltoztathatja az EQ settings
(hangszínszabályzó) beállításokat (kivétel az Custom (Egyéni) beállítások) a MENU
(MENÜ) > Sound settings (Hangzás beállítások) segítségével.
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Zeneszám hozzáadása a Menet közbeni lejátszási listához
Zene lejátszása során hozzáadhatja a kedvenc zeneszámait, albumait, előadóit és műfajait a
Playlist on the go (Lejátszási lista menetközben) ponthoz.

11 Nyomja meg a MENU gombot
22 Válassza ki az Add to Playlist on the go (Hozzáadás a 'Menet közbeni lejátszási listához')

lehetőséget.
> Megjelenik az [item name] added to playlist on the go ([Cím neve] hozzáadva a 'Menet

közbeni lejátszási listához') üzenet.
Más lehetőségként a zene könyvtárból is hozzáadhat zeneszámokat, albumokat, előadókat és
műfajokat a Playlist on the go (Lejátszási lista menetközben) ponthoz a GoGear lejátszójában.

11 Nyomja meg a MENU gombot és válassza ki az Add to Playlist on the go (Hozzáadás a
'Menet közbeni lejátszási listához') lehetőséget.

22 Megjelenik az [item name] added to playlist on the go ([Cím neve] hozzáadva a
'Menet közbeni lejátszási listához') üzenet.

Lejátszás a menet közbeni lejátszási listáról
11 Válassza ki a Music (Zene) > Playlists (Lejátszási lista) > Playlist on the go (Lejátszási

lista menetközben) lehetőséget.

22 Válassza ki a lejátszási listát, és nyomja meg a 2; gombot

22
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Menet közbeni lejátszási lista mentése
Elmentheti a Playlist on the go (Lejátszási lista menetközben) tartalmát. A rendszer eltérő néven
fogja elmenteni, és a Playlist on the go (Lejátszási lista menetközben) ki lesz ürítve.

11 Zene lejátszása közben nyomja meg a MENU gombot.
22 Válassza ki a Save 'playlist on the go' (A 'Menet közbeni lejátszási lista' mentése) lehetőséget.
> Megjelenik a Save 'playlist on the go?' (A 'Menet közbeni lejátszási lista' mentése?) üzenet.
33 A művelet végrehajtásához válassza ki a Save (Mentés) lehetőséget.
> Egy üzenet jelenik meg: "Lejátszási lista menetközben" mentve mint: 'Lejátszási-lista-

menetközben' [dátum-szám]!
A menet közbeni lejátszási lista törlése

Törölhet minden zeneszámt a Playlist on the go (Lejátszási lista menetközben) menüpontban.

11 Válassza ki a Music (Zene) > Playlists (Lejátszási lista) > Playlist on the go (Lejátszás lista
menetközben) lehetőséget.

22 Nyomja meg a MENU gombot és válassza ki a Clear 'Playlist on the go' (A 'Menet közbeni
lejátszási lista' törlése) lehetőséget.

33 Válassza ki a Clear (Törlés)-t, hogy kitörölje az összes zeneszámot a kiválasztott Menet közbeni
lejátszási listáról vagy válassza a Cancel (Visszavonás)-t, az előző menübe való visszalépéshez.

TIPP Ezzel a lépéssel törölheti a Playlist on the go (Lejátszási lista menetközben)
tartalmát, de a zeneszámok nem fognak törlődni a lejátszóról.



Zeneszámok törlése a Menet közbeni lejátszási listáról
Törölhet zeneszámokat a Playlist on the go (Lejátszási lista menetközben) pontból.

11 Válassza ki a zeneszámot a Music (Zene) > Playlists (Lejátszási lista) > Playlist on the go
(Lejátszási lista menetközben) menüből.

22 Nyomja meg a MENU gombot, és válassza ki a Remove song from list-et (A zeneszám
eltávolítása a listáról).

> Megjelenik a Remove [song name] from playlist? (Eltávolítja a [zeneszám neve] számot a
lejátszási listáról?) üzenet.

33 Válassza ki a Remove (Eltávolít) pontot a zeneszám Playlist on the go (Lejátszási lista
menetközben) pontból történő eltávolításához.

> A [zeneszám neve] eltávolítva a lejátszási listából üzenet jelenik meg a kijelzőn.

Legtöbbször lejátszott zeneszámok
Lejátszhatja a 100 leggyakrabban játszott zeneszámot a lejátszási lista kiválasztásával.
11 A főmenüben válassza ki a Music (Zene) > Playlists (Lejátszási lista) > Most played

(Legtöbbször lejátszott) lehetőséget.
> A lista a 100 leggyakrabban játszott zeneszámot mutatja. Az első zeneszám a listán a leggyakrabban

játszott zeneszám.
22 Állítsa vissza a lejátszási számlálót 0-ra a Beállítások > Zenekönyvtár beállítások > A

lejátszási számláló újraindítása.

A zeneszám csak a lejátszási listáról törlődik, a lejátszóról azonban nem.

22

33

34
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Egyéb lejátszási listák
Átmásolhat lejátszási listákat a lejátszóra a Windows Media Player (Windows
Médialejátszó) használatával. Lásd a A Windows Media Player lejátszási listájának
kezelése - Lejátszási listák másolása fejezetet ebben a felhasználói kézikönyvben a
részletekért.

Lejátszási lista törlése a lejátszóról

A Windows Media Player (Windows Médialejátszó)programon keresztül nem tudja törölni
a lejátszón lévő lejátszási listát. A lejátszón keresztül kell ezt megtennie.

11 A törölni kívánt lejátszási lista lejátszása.

22 Nyomja meg a MENU gombot

33 Válassza ki a Delete playlist (Lejátszási lista kitörlése) pontot.

> Megjelenik a Delete [playlist name]? ([lejátszási lista neve] kitörlése?) üzenet.

44 Válassza ki a Delete (Kitörlés) pontot.

>Megjelenik a [playlist name] deleted ! ([lejátszási lista neve] kitörölve!) üzenet.
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Zeneszámok besorolása
1-től 5 csillagig osztályozhatja a zeneszámokat.

11 Válassza ki a zeneszámot a zene könyvtárból.
22 Nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot, és válassza ki a Rate (Besorolás) lehetőséget.
33 Értékelje a zeneszámokat -tól -ig.
>> Legközelebb, ha összekapcsolja a lejátszóját a számítógépével és elindítja a Windows Media

Playert (Windows Médialejátszó), a zeneszámok rangsorolása a Windows Media Playerben
(Windows Médialejátszó) frissítve lesz a lejátszóról származó információkkal.

Most játszik
A zene könyvtárat vagy a fotókat zenehallgatás közben is böngészheti.

33

A lejátszási képernyőhöz való visszatéréshez, nyomja le a 1 gombot, és ezzel visszatérhet a
főmenühöz, majd válassza ki a Now Playing (Most játszik) lehetőséget.
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Fotók
Megnézheti a kedvenc fotóit a lejátszóján. Miközben böngészik a fotói között, hallgathatja a
zenét.

Fotók másolása a számítógépről a lejátszóra

Átmásolhat fotókat PC-ről a lejátszójára a Windows Media Player (Windows
Médialejátszó) használatával. Lásd a Fotók és zene csoportosítása és másolása a
Windows Media Player 10 segítségével fejezetet ebben a felhasználói kézikönyvben a
további részletekhez.
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Fotók másolása a lejátszóról a számítógépre
11 Csatlakoztassa a lejátszót a számítógépéhez.

>> A lejátszót a rendszer Philips GoGear eszközként ismeri fel a Windows Explorerben
(Windows Explorer).

22 Menjen a Media (Média) > Photos (Fotók) menüpontra.

33 Húzza át a fotókat bármilyen, a PC-n található helyre.

Fotók megtalálása a lejátszón

A lejátszó a fotókat albumok formájába szervezi, ez hasonló ahhoz a folyamathoz, ahogy a
Windows Media Player (Windows Médialejátszó) is rendezi a fotóket.

11 A főmenüből válassza ki a Fotók.
> Az összes fotóalbum listáját látja.
22 Válassza ki a megjeleníteni kívánt fotóalbumot. 
> Megtekintheti az albumban található összes fotó bélyeg nagyságú változatát (1. ábra).
33 Használja a FÜGGŐLEGES ÉRINTŐSÁVOT a görgetéshez és a fotó kiválasztásához, hogy

láthassa azt teljes méretben (2. ábra).
44 Érintse meg a FÜGGŐLEGES ÉRINTŐSÁVOT felső vagy alsó részét, hogy a következő

vagy az előző fotóra lépjen.

11

1. ábra 2. ábra
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Személyes kép alatt

Ha a személyes kép funkció engedélyezve van a Beállítások > Személyreszabás >
Személyes kép alatt, a lejátszó fotóalbumában aktuálisan kijelölt kép lesz személyes
képként beállítva.

Philips Fotórögzítőt
Ha ellenőrizte a fennt említetteket, és még mindig fennáll a probléma a lejátszón történő
képnézegetés folyamán, használja a Philips Fotórögzítőt.

A számítógépen:

11 Menjen a Start > Programok  > Philips  > Philips Fotórögzítőre.
22 Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez.
33 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Diavetítő
A diavetítő az albumban található összes képet teljes nézetben ábrázolja. Bizonyos
szünetekkel automatikusan a következő fotóra ugrik. A diavetítés nézegetése közben a
kiválasztott lejátszási listából háttérzenét lehet lejátszani.

Diavetítő elindítása

11 A főmenüben válassza ki a Photos (Fotók) lehetőséget.
22 Válassza ki a megjeleníteni kívánt fotóalbumot.
33 Nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot, és válassza ki a Start slideshow (Diavetítés

indítása) lehetőséget.

A személyes kép beállítása csak szöveges menün keresztül elérhető.

A képsorozatot az albumlistán, bélyeg nagyságú nézetben vagy teljes nézetben is
elindíthatja.

A diavetítőt megállíthatja a 1 gomb megnyomásával.
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A diavetítő beállításainak testreszabása

Beállítások Lehetőségek Leírások

Slideshow music Lejátszási listák betűrendben / Nem Kiválaszthatja, hogy melyik lejátszási 
(Diavetítés zene) lista menjen a háttérben a diavetítés

közben

Transitions Off (Ki) / Vertical wipe Kiválaszthatja az átmeneti hatást a 
(Átmenetek) (Függőleges redőnyhatás) / fotók között 

Fade (Átúsztatás)

Set time per slide 2 seconds (mp) / 4 seconds (mp) / Kiválaszthatja a fotók között eltelt 
(Egy kocka vetítési 6 seconds (mp) / 8 seconds (mp) / időt
idejének beállítása) 10 seconds (mp) / 20 seconds (mp)

40 seconds (mp) / 60 seconds (mp)

Shuffle slideshow On (Be) / Off (Ki) Kiválaszthatja, hogy a fotók 
(Kevert diavetítés) véletlenszerűen vagy az album

sorrendjében jelenjenek meg

Repeat slideshow On (Be) / Off (Ki) Kiválaszthatja a fotók megismétlését
(Diavetítés megismétlése)
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Diavetítés közben játszott zene

A diavetítés közben háttérzenét játszhat, ha kijelöli a lejátszási listát a Slide show settings
(Diavetítés beállítások) pontban. A diavetítés alatt bármilyen lejátszási listát kiválaszthat.

11 A főmenüben válassza ki a Photos (Fotók) lehetőséget.

22 Nyomja meg a MENU gombot és válassza a Slideshow settings (Diavetítő beállítások) >
Slideshow music (Diavetítés zene) lehetőséget és válasszon egy zenét a lejátszási listáról.

A diavetítés alatt nem állíthatja meg, ugorhatja át vagy gyorsíthatja előre/hátra a zenét.

TIPP A diavetítő beállításai az időzített diavetítést is megengedik. Amennyiben szeretné
irányítani a diavetítést, javasoljuk, hogy nézze a képeit teljes képernyős módban és
mozogjon hátra vagy előre, ahogy szeretné. A zene, amit korábban játszott, továbbra is
hallatszódni fog.
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Beállítások
A beállítások menü lehetővé teszi, hogy változtatásokat és személyes beállításokat végezzen a
GoGear lejátszóján.

11 A főmenüben válassza ki a Settings (Beállítások) lehetőséget.

22 Használja a FÜGGŐLEGES ÉRINTŐSÁVOT egy opció kiválasztásához.

33 Nyomja meg a 2 gombot a következő vagy a 1 gombot az előző szintre történő
visszalépéshez.

44 Nyomja le a 2 gombot a lépés végrehajtásához.

55 Nyomja meg a 1 -et gombot a Beállítások menüből való kilépéshez.

A Settings (Beállítások) menüben, az alábbi opciók érhetőek el.

Beállítások Lehetőségek További opciók Leírás

Válassza ki a
megjelenítéshez használt
nyelvet

11

Language (Nyelv) Angol, francia, olasz, német, spanyol, holland, svéd,
portugál, egyszerűsített kínai), hagyományos kínai,
koreai japán
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Play mode Shuffle All (Az összes keverése)
(Lejátszási mód)

Repeat (Ismétlés)

Sound settings Ki, SRS WOW, Rock, Funky, Techno, Hip-hop, 
(Hangzás Klasszikus, Jazz, Beszéd, Egyedi beállítás 
beállítások)

Display settings Backlight 10 seconds (mp.) / 
(Beállítások  (Háttérvilágítás) 30 seconds (mp.) / 
megjelenítése) 45 seconds (mp.) / 

60 seconds (mp.) 

Brightness 25 szint
(Fényerősség)

Personalization Skins Skin 1 (Megjelenés 1)
(Személyreszabás) (Megjelenések) Skin 2 (Megjelenés 2)

Personal image On (Be) / Off (Ki) 
(Személyes kép alatt)

Album Art On (Be) / Off (Ki) 
(Album borító) 

Sleep timer Off (Ki) / 15 Min (perc) / 30 Min (perc) /
(Kikapcsolási 1 Hour (óra) / 1.5 Hour (óra) / 2 Hour (óra) 
időzítő)

Pipálja ki a négyzetet, a
kiválasztott zeneszámok
véletlenszerű lejátszásához

Válassza Repeat one (Egy
szám ismétlése) vagy
Repeat all (Az összes
megismétlése) lehetőséget,
ha a kiválasztott
zeneszámokat többször
szeretné meghallgatni

Állítsa be a hangszínszabályozót
a lehető legjobb zenei
élmény érdekében

Válassza ki a
háttérmegvilágítás kívánt
idejét

Válassza ki a kívánt szintet
a fényerő beállításához

Állítsa be a lejátszón a
kedvenc megjelenést.

Jelenítsen meg a képernyőn
egy kiválasztott képet
minden esetben, ha
bekapcsolja a lejátszót.

Pipálja ki a négyzetet, ha meg
kívánja jeleníteni, hogy az
éppen játszott zeneszám
milyen albumfajtához tartozik

Válassza ki az időzített
kikapcsolót, ha a lejátszót
szeretné 15, 30, 60, 90 vagy
120 perc elteltével
automatikusan kikapcsolni

Beállítások Lehetőségek További opciók Leírás
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2

Date and time Set date Day (Nap) / Month (Hónap )/
(Dátum és idő) (Dátum beállítása) Year (Év)

Set time  Hour (Óra) / Minute (Perc) / 
(Idő beállítása) Second (Másodperc) 

Show time in header
(Az idő megjelenítése a fejlécen)

Clicker sound Device (Eszköz)
(Klikk hangja)

Headphones (Fejhallgató)

Information Information Capacity (Kapacitás), 
(Információ) summary   Available space (Elérhető 

(Információk tárhely),Device  ID 
összegzése) (Eszközazonosító szám),FW

version (Firmware verzió), ,
Support site (Támogató oldal)

Call centers
(Call centerek)

Reset play count Reset (òjraind’t) / 
(A lejátszás Cancel (Visszavonás)
számláló újraindítása)

Gépelje be a napot, hó
napot, és évet, hogy beállítsa
a dátumot a lejátszóján

Gépelje be az órát, a
percet, és a másodpercet,
hogy beállítsa az időt a
lejátszóján

Pipálja ki a négyzetet, hogy a
képernyő tetején láthatóvá
váljon az idő.

Pipálja ki ezt a négyzetet, ha
a touchpad vagy a gombok
megérintésekor pittyegő
hangot szeretne hallani.

Pipálja ki ezt a négyzetet, ha
a touchpad vagy a gombok
megérintésekor pittyegő
hangot szeretne hallani a
fejhallgatón keresztül.

A lejátszóval kapcsolatos
információk megjelenítése

A call center telefonszámok
kijelzése.

Válassza az Újraindítás
gombot a lejátszási számláló
"Legtöbször lejátszott"
lejátszási lista nullára való
állításához.

Beállítások Lehetőségek További opciók Leírás
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A lejátszó használata adatfájlok tárolására és
mozgatására

A lejátszót adatfájlok tárolására és mozgatására is
használhatja, ha az adatfájlokat átmásolja a lejátszó Data
(Adatok) mappájába a Windows Intéző (Windows
Explorer) segítségével.

Adatmappában eltárolt adatfájlok nem olvashatók közvetlenül a lejátszóról. Ezek az adatfájlok
csak a számítógépben olvashatók, miután azokat átvitte a lejátszóról a számítógépre. 

Beállítások Lehetőségek További opciók Leírás

Demo mode Demo mode Start / Cancel
(Demo mód) (Demo mód) (Start / Visszavonás)

Start demo
(Demo indítása)

Factory Settings  Restore factory Restore / Cancel
(Gyári beállítások) (Gyári beállítások    (Visszaállítás / Visszavonás)

visszaállítása)

Lépjen ki ebből az opcióból
hogy lezárja a demó mód.

Nyomja le a 2 jelet, hogy a
demó módot elkezdje. A
lejátszó elején levő bármely
gomb lenyomásával kiléphet
ebből a módból.

Válassza a Visszaállítás
gombot  a lejátszó aktuális
beállításainak törléséhez és
a gyári beállítások
visszaállításához. 
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A lejátszó frissítése
A lejátszót egy firmware-nek nevezett belső program vezérli. Lehetséges, hogy miután
megvette a lejátszót, új firmware programokat adnak ki .

A Philips Device Manager (Philips Eszközkezelő) szoftver program felügyeli a lejátszóban
lévő firmware állapotát, és értesíti, ha új firmware áll rendelkezésre. Ehhez Internet-
kapcsolatra van szükség.

Telepítse a Philips Device Manager (Philips Eszközkezelő) programot a mellékelt CD-ről
vagy töltse le a legújabb verziót a www.philips.com/support vagy
www.philips.com/usasupport. (csak USA-lakosoknak) weboldalakról.

Valahányszor összeköti a lejátszót a számítógépével, a Philips Device Manager (Philips
Eszközkezelő) program telepítése után a szoftver automatikusan kapcsolódik az Internetre, és
ellenőrzi, hogy van-e frissítés.

Kézzel is ellenőrizheti, hogy a legújabb verziójú
firmware programmal rendelkezik-e
Győződjön meg arról, hogy a lejátszó teljesen fel van töltve.

11 Csatlakoztassa a lejátszót a számítógépéhez.

22 Indítsa el a Philips Device Manager-t (Philips Eszközkezelő) a Start (Start) > Programs
(Programok) > Philips Device Manager (Philips Eszközkezelő) menüpontból.

www.philips.com/support
www.philips.com/usasupport
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33 Válassza ki az Ön eszközét.

44 Kattintson az Update (Frissítés) gombra.

>> A Philips Device Manager (Philips Eszközkezelő) ellenőrzi, hogy hozzáférhető-e az Interneten
újabb verzió a firmware-hez, és ha igen, telepíti a lejátszóra a programot .

55 Amikor az Update completed (Frissítés elkészült!) üzenet megjelenik a képernyőn,
kattintson az OK gombra, és húzza ki a lejátszó csatlakozóját a számítógépből.

> Megjelenik a Updating firmware (Firmware frissítése) üzenet.
A lejátszó automatikusan újraindul, miután a firmware frissítése befejeződött. A lejátszó
használatára újra lehetőség van.

33
44 55
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Hibaelhárítás
A lejátszó átugrik zeneszámokon

Lehetséges, hogy a kihagyott zeneszám nem olvasható. Lehet, hogy nincs elegendő
jogosultsága a szóbanforgó zeneszám lejátszásához. Ellenőrizze a zene kiadójánál, hogy milyen
jogosultságokkal rendelkezik .

A lejátszót nem ismeri fel a Windows

Győződjön meg róla, hogy a számítógép éppen futtatja a Windows XP (SP2-et vagy
nagyobbat).

A lejátszó nem tud bekapcsolni

Lehet, hogy A készülék akkumulátora lemerült, mert a készüléket hosszú időn keresztül nem
használta. Töltse fel a lejátszót.

A készülék hibája esetén csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez, és használja a Philips
Device Manager (Philips Eszközkezelő) programot a lejátszó állapotának visszaállításához.

11 Indítsa el a Philips Device Manager-t (Philips Eszközkezelő) a Start (Start) >
Programs (Programok) > Philips Device Manager (Philips Eszközkezelő) menüpontból.

FONTOS! Minden tartalom törlődik a lejátszójáról a javító folyamat befejezésével. Ezért
kérjük, készítsen másolatot a fájlokról, mielőtt elvégzi a javítást. A javítás után, egyszerűen
szinkronizálja a lejátszóját ismét, hogy a zenét átvigye a lejátszójára.
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22 Válassza ki az Ön készülékét

33 Válassza ki a Repair (Javítás) fület.

44 Kattintson a Repair (Javítás) lehetőségre.

>> A javítási eljárás megkezdődik.

55 A folytatáshoz kattintson a Yes (Igen) lehetőségre.

66 Miután befejeződött a javítás, kattintson az OK gombra, és húzza ki a lejátszó csatlakozóját
a számítógépből.

> A lejátszó automatikusan újraindul, miután a firmware frissítése befejeződött. A lejátszó
használatára újra lehetőség van.

Az másolást követően nem találom a zenét a lejátszómon

Ha nem tudja megtalálni a lejátszóra átvitt zeneszámokat, ellenőrizze a következőket:

• A másolást a Windows Media Player (Windows Médialejátszó) használatával végezte?
Az egyéb eszközökön keresztül átvitt fájlokat a rendszer csupán adatfájlokként értelmezi.
Ezek aztán nem jelennek meg a lejátszó zene könyvtárában, és nem is lehet őket lejátszani.

• A zeneszámok MP3 vagy WMA formátumúak? Más formátumot nem tud lejátszani a
rendszer.

22

44

33 55
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A másolást követően nem találom a fotókat a lejátszómon

Ha nem tudja megtalálni a lejátszóra átvitt fotókat, ellenőrizze a következőket:

• A fotók másolását a Windows Media Player (Windows Médialejátszó) használatával
végezte? Az egyéb eszközön keresztül átvitt fájlok nem jelennek meg a készüléken.

• A Philips Device Plug-in (Philips Eszköz csatlakozó) program telepítve van a számító
gépén? Rögtön azután, hogy átvitte a fotókat a Windows Media Player (Windows
Médialejátszó) segítségével, meg kell, hogy jelenjen egy Philips legördülő képernyő. Ha ez
nem történik meg, akkor valószínűleg hiányzik a Plug-in program. A Plug-in program
rendelkezésre állásának ellenőrzéséhez lépjen be a Control Panel (Vezérlőpult) > Add
or Remove Programs (Programok hozzáadása vagy eltávolítása) lehetőségre, és
ellenőrizze, hogy a Philips Device Plug-in (Philips Eszköz Plug-in) szerepel-e a listán. Ha
nem, telepítse újra a szoftvert a mellékelt CD-ről.

• Talán túl korán bontotta a készülék csatlakozását miután a fotó másolása befejeződött a
Windows Media Playerben (Windows Médialejátszó). Mindig várja meg a Philips
felbukkanó üzenet megjelenését és eltűnését, mielőtt bontaná a készülék csatlakozását.

• A fotók JPEG formátumúak? Más formátumú fotók nem vihetők át a lejátszóra.



A lejátszón meglévő tartalom nem törlődik.

Nem látom az album borítókat a GoGear lejátszón.

11 Győződjön meg arról, hogy a Retrieve additional information (További információ
lehívása) az internet fülről ki van választva. Ez biztosítja, hogy az album borító információk
ugyancsak frissülnek.

22 Csatlakoztassa a berendezését és a berendezés tulajdonságai panelben válassza a Quality
(Minőség) fület és győződjön meg arról, hogy a Convert files as required by this
device (A berendezéshez szükséges fájlkonvertálás) négyzet kijelölése törlődik.

Nem válaszol a GoGear lejátszó programom

11 Abban a valószínűtlen esetben, ha a lejátszó nem válaszol, ne essen pánikba. Tegyen be egy
kis gombostűt vagy egy éles tárgyat az újraindító lyukba, amelyet a lejátszó hátoldalán talál.
Tartsa addig lenyomva, amíg a lejátszó kikapcsol.

22 Ha semmi sem történik, töltse újra az akkumulátort legalább 4 óráig, és próbálja meg
bekapcsolni vagy újraindítani a rendszert. Ha ez sem működik, lehet, hogy meg kell javítania
a lejátszót a Philips Device Manager (Philips Eszközkezelő) programmal. (Lásd a
Lejátszó frissítése fejezetet ebben a felhasználói kézikönyvben a részletekért.)

11

22

51



52

A lejátszó megtelt, pedig kevesebb zeneszám van rajta, mint ahogyan
számítottam rá

A lejátszó a zeneszámok tárolására alkalmas merevlemez memóriával rendelkezik. Ellenőrizze
a modell számát, hogy lássa az aktuális memória méretét. Több zeneszámot is tárolhat a
lejátszón, ha 64 kbs+ -os, változó bitsebességű WMA formátumú zeneszámokat használ.

+A tárolási kapacitás 4 perces, 64 kb/s-os WMA számokkal számolva.



Karbantartás

Teendők a meghibásodások elkerülése érdekében:

• Kérjük, használja a védőtokot az optimális ütésvédelem érdekében.
• Ne kerüljön vízbe a lejátszó. Ne érje víz a fülhallgató csatlakozóját és az akkumulátortartó

rekeszt sem, mivel a készülékbe szivárgó víz súlyos károsodást okozhat.
• A tisztításhoz ne használjon semmilyen tisztítószert, amely alkoholt, ammóniát, benzint

vagy maró anyagokat tartalmaz, mert ezek károsíthatják a készüléket.
• A közelben működő rádiótelefonok káros interferenciát okozhatnak.
• Készítsen biztonsági másolatokat a fájlokról. Kérjük biztosítsa, hogy megőrzésre kerüljenek

az eszközre letöltött eredeti fájlok. A Philips semmilyen, a készülék meghibásodásából,
károsodásából vagy a merevlemez olvashatatlanságából eredő adatveszteségért nem vállal
felelősséget.

• A problémák elkerülése érdekében a fájlműveleteket (átvitel, törlés stb.) kizárólag a
mellékelt zenei szoftverrel végezze.

Üzemi és tárolási hőmérséklet-értékek
• 0 és 35°C fok közötti hőmérsékleten üzemeltesse a készüléket. 
• -20 és 45°C fok közötti hőmérsékleten tárolja a készüléket.
• Alacsony hőmérséklet esetén az akkumulátor élettartama csökkenhet.

Fontos biztonsági információk
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Hallás védelem
Halgassa a hangot mérsékelt hangerővel.
• A fejhallgatók nagy hangerővel való hallgatása halláskárosodáshoz vezethet. Ez a

termék olyan decibel skálájú hangokat generál, melyek egészséges személyek
esetében is hallás károsodást okozhatnak, még az egy percnél rövidebb időtartamú
hallgatás esetén is. A magasabb decibel skála a már halláskárosult használóknak javasolt.

• Maga a hangszint könnyen megtévesztő lehet. Mivel rövid időn belül a fül "komfort érzete"
hozzászokik a magasabb hangerőhöz és azt veszi normálisnak. Tehát huzamosabb hallgatás
után, ami "normálisnak" hangzik, valójában túl hangos és ártalmas lehet a fülnek. Ennek
elkerülése érdekében állítsa be a hangerőt a kezdeti kellemes hangszintnek megfelelően, s
hagyja meg azon az egyenletes hangerőn.

Biztonságos hangerő beállításához:
• Állítsa a hangerő szabályozót alacsony hangerőre.
• Lassan és fokozatosan növelje a hangerőt, addíg, amíg kényelmesen hallja a hangot, tisztán

és torzítás nélkül.
Csak mérsékelt időtartamig hallgassa:
• A hang hosszas hallgatása, még a "biztonságos" beállítás esetén is, halláskárosuláshoz

vezethet.
• Bizonyosodjon meg, hogy a készülékét ésszerűen használja, és tartson megfelelő

időközönként szünetet a hallgatásban.
Győzödjön meg róla, hogy a fejhallgató használata közben a következő
szabályokat betartja.
• Csak mérsékelt hangerővel hallgassa s csak mérsékelt időtartamig.
• Ne hangosítsa fel a hangerőt, mikor a füle "hozzászokik" a hangerőszinthez.
• Soha ne állítsa olyan magasra a hangerőt, hogy nem hallja ami a környezetében történik.
• Legyen óvatos vagy kapcsolja ki a hallgatót nem biztonságos helyzetek esetén.
• Ne használjon fejhallgatót motoros jármű használata, valamint biciklizés, gördeszkázás

közben, stb.; ez balesethez vezethet és sok helyen nem megengedett.
Fontos (tartozék fejhallgatóval kapható készülékeknél):
A Philips hanglejátszóinak az illetékes szerv által megállapított maximális  hangerejét csak az
eredetileg mellékelt típusú fejhallgatóval garantálja. Amennyiben a fejhallgató pótlásra szorul,
javasoljuk, hogy lépjen kapcsolatba kereskedőjével, hogy az eredetileg mellékelt Philips
fejhallgatóval egyező modellt rendeljen.
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Szerzői jogok

Minden egyéb márka és termék név az azokat illető cégek vagy szervezetek bejegyzett
védjegyei.

Bármilyen felvétel illetéktelen másolása, akár az Internetről letöltve, vagy audio CD-ről
másolva a szerzői jogokba és nemzetközi egyezményekbe ütközik.

Másolásvédett termékről készült illetéktelen másolat készítése, ide értve a számítógép
programokat, fájlokat, közvetítéseket és hangfelvételeket a szerzői jogokat sértheti és
bűncselekménynek minősülhet. Ez az eszköz ilyen cselekményekhez nem használható. 

Ezt a terméket a Microsoft Corporation egyes, a szellemi tulajdonra vonatkozó jogai
védik. Az érintett technológiának a jelen terméken kívüli felhasználása és terjesztése
tilos a Microsoft vagy hivatalos Microsoft-leányvállalat engedélye nélkül.

A tartalomszolgáltatók a jelen készülék által tartalmazott Windows média esetén a
digitális tartalmakra vonatkozó jogok kezelésének technológiáját ("WM-DRM")
használják a tartalom ("Biztonságos tartalom") integritásának védelmére, hogy
szellemi tulajdonjogaikkal, beleértve a szerzői jogot is, ne lehessen visszaélni. Ez a
készülék WM-DRM szoftvert ("WM-DRM szoftver") használ a Biztonságos tartalom
lejátszásához. Ha a jelen készülékben használt WM-DRM szoftver biztonsága sérül, a
Microsoft (saját belátása szerint vagy a Biztonságos tartalom tulajdonosainak
/Biztonságos tartalom tulajdonosai/ kérésére) visszavonhatja a WM-DRM szoftver
felhasználói jogát Biztonságos tartalom másolására, megjelenítésére és/vagy
lejátszására vonatkozó új felhasználói engedélyek szerzésére. A jogosultság
visszavonása esetén előfordulhat, hogy a készülék a továbbiakban nem lesz képes az
előzőleg rajta tárolt Biztonságos tartalom átvitelére, tárolására, másolására,
megjelenítésére és/vagy lejátszására.  A WM-DRM szoftver a jogosultság visszavonása
esetén is képes lesz lejátszani a védelem alá nem eső tartalmakat.  Amikor Biztonságos
tartalomra vonatkozó engedélyt tölt le az internetről vagy számítógépről, a visszavont
WM-DRM Szoftverek listája megjelenik a készülékén.  A Microsoft az engedéllyel
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együtt letöltheti a visszavont jogosultságok listáját is az Ön készülékére a Biztonságos
tartalom tulajdonosainak nevében. Emiatt előfordulhat, hogy készüléke nem lesz képes
a Biztonságos tartalom másolására, megjelenítésére és/vagy lejátszására.

A jogosultság visszavonása esetén a Philips megkísérli szoftverfrissítések elérhetővé
tételét annak érdekében, hogy részlegesen vagy teljesen visszaállítsa az Ön
készülékének a Biztonságos tartalom átvitelére, tárolására, hozzáférésére, másolására,
megjelenítésére és/vagy lejátszására vonatkozó funkcióit.  Az ilyen frissítések
elérhetővé tétele azonban nem egyedül a Philipsen múlik.  A Philips nem garantálja,
hogy a visszavonást követően ezek a szoftverfrissítések elérhetőek lesznek.  Ha a
frissítések nem elérhetőek, előfordulhat, hogy a készülék a továbbiakban nem lesz
képes Biztonságos tartalom (beleértve az előzőleg a készüléken tárolt Biztonságos
tartalmat is) átvitelére, tárolására, másolására, megjelenítésére és/vagy lejátszására.

A PlaysForSure, a Windows Media és a Windows logó a Microsoft Corporation
védjegyei, vagy az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyei.

Adatnaplózás

A Philips arra törekszik, hogy javítsa az Ön termékének minőségét és javítsa a
Philips felhasználók tapasztalatait. Az eszköz alkalmazási profiljának megértése
érdekében tudni kell, hogy az információkat illetve adatokat naplóz a sztatikus
memóriatartományba. Ezek az adatok az olyan hibák és problémák
azonosítására és észlelésére szolgálnak, amelyekkel a felhasználó az eszköz
használata közben szembekerülhet. A tárolt adatok olyanok, mint a zenei
lejátszás hosszúsága, a rádióhallgatás hosszúsága, hány alkalommal merült le az
akkumulátor stb. A tárolt adat nem fedi fel az eszközön tárolt tartalmat, a
használt médiát vagy a letöltések forrását. A tárolt adat kizárólag akkor
olvasható és használható, ha a felhasználó visszaviszi az eszközt a Philips szerviz-
központba és CSAKIS olyan célból, hogy a hibakeresés és megelőzés
egyszerűsödjön. A tárolt adatot a felhasználó első kérésére számára
hozzáférhetővé tesszük.
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Az elhasznált termék hulladékkezelése

Ezt a terméket minőségi, újra feldolgozható és újrahasznosítható anyagok és alkatrészek
felhasználásával tervezték és készítették.

A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes kuka szimbólum azt jelenti, hogy a
termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv.

Kérjük, informálódjon az elektromos és elektronikus hulladékok szelektív
gyűjtésének helyi rendszeréről.

Kérjük tartsa be a helyi előírásokat és ne helyezze az elhasznált készüléket
háztartási hulladék közé. Az elhasznált készülék megfelelő elhelyezése segít elkerülni a
környezetre és emberi egészségre gyakorolt potenciális negatív következményeket.

Módosítások, változtatások

A gyártó által jóvá nem hagyott módosítások semmissé tehetik a felhasználó jogait a készülék
használatára vonatkozóan.
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Műszaki adatok
Táplálás 600 mAh Li-ion belső újratölthető akkumulátor**
Többfeszültségű töltő/adapter 4 óra alatt teljes feltöltés; 1 óra alatt gyorstöltés
Méretek 90 x 46 x 9mm
Tömeg 48g
Képfelbontás / Kijelző jellemzői Fehér színű LCD háttérmegvilágítás, 128 x 160 képpont,

65K szín
Hang Csatornakiosztás 35dB

Hangszínszabályozó beállításai Ki, SRS WOW, Rock,
Funky, Techno, Hip-hop,
Klasszikus, Jazz, Emberi
beszéd, Szokásos

Frekvenciatartomány 20-16 000Hz
Jel-zaj viszony > 82dB
Kimeneti teljesítmény (RMS 2 x 10mW

Audio lejátszás
Lejátszási idő 20 óra**
Tömörítés formátuma MP3 (8-320 kbps és VBR ) 

WAV
WMA (32-192kbps; Mintavételi értékek: 8, 11.025, 16,
22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz)

ID3- címke (hármas azonosító) Album címe, Műfaj címe, Zeneszám címe és előadó neve
támogatás
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Tároló eszköz

Beépített memóriakapacitás SA9100 1GB+ Flash memória
SA9200 2GB+ Flash memória

Csatlakozók Fejhallgató 3.5mm, USB 2.0++, Philips dokkoló konnektor,
5V DC

Zene és fotó másolás Windows Media Player 10-en keresztül

Adatmásolás Windows Exploreren keresztül

Rendszerkövetelmények Windows® XP (SP1 vagy ennél újabb verzió)
Pentium Class 300 MHz-es vagy ennél magasabb szintű
processzor
128MB RAM
500 MB lemezterület
Internetkapcsolat
Microsoft Internet Explorer 6,0 vagy újabb verzió
Grafikus kártya
Hangkártya
USB csatlakozó

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

+ 1 MB = 1 millió byte; az elérhető tárolási kapacitás valamivel kevesebb.
1 GB = 1 milliárd byte; az elérhető tárolási kapacitás valamivel kevesebb.
A teljes memóriakapacitás nem lesz elérhető, mert némi helyet a lejátszó is lefoglal. 
A tárolási kapacitás 4 perces, 64 kb/s-os WMA számokkal számolva.

++ A tényleges átviteli sebesség az operációs rendszertől és a szoftverkonfigurációtól függően változhat.
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Szakkifejezések
Albumok A zeneszámok / fotók gyűjteményes listája

Kontextus menü Olyan menü, amely végrehajtható akciókat / jellemzőket tartalmaz
az aktuális állapotnak megfelelően

Digitális jog Egy olyan technológia, amely folyamatos szintű védelmet nyújt
menedzsment (DRM) a digitális tartalomnak, titkos kulccsal kódolva azt.
információk Felhatalmazott címzetteknek (vagy végfelhasználóknak) egy

liszenszre van szükségül ahhoz, hogy eladják és használják a
tartalmat. 

Kezelőtárcsa Egy Superscroll
TM

koncepció, amely a kerék fizikáját és metafóráját
használja, az energiabevitel meghatározza a sebességet, annak
csökkenését.

Műfajok A zene egy különleges stílusa vagy fajtája

MP3 Egy audió tömörítési formátum, amelyet MPEG-1 Audio Layer 3-ként
ismernek.

Fotók Ábra, fotó vagy kép JPEG fájlformátumban.

Lejátszási listák Digitális médiatartalmak listája.

Menet közbeni Egy lejátszási lista, amelyet a lejátszóban a kedvenc zeneszámok, 
lejátszási lista albumok, előadók és műfajok hozzáadásával lehet létrehozni a

zenehallgatás közben.

Rippelés Digitális médiatartalom másolás egy audio CD-ről. A tartalom egy
másik formátumban konvertálódhat a másolási folyamat során.

Gyökér menü A főmenű, amely a felhasználói interfész fastruktúra legtetején van.

Sampler Audió számok előnézeti módja, amely rövid szakaszokat játszik le a
különféle zeneszámokból.
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Skin (megjelenés) Felhasználói interfész, amely alternatív megjelenést és egyénre
szabott funkcionalitást biztosít.

Track Egy önálló zeneszám vagy elkülöníthető audió tartalom

SuperscrollTM Philips védjegy a felhasználói interfész navigátor funkcióhoz, amely
meggyorsítja a hosszú listájú tartalmak közti böngészést.

Szinkronizálás A digitális médiafájlok kezelésének folyamata egy hordozható
berendezésen, amelynek szabályait a felhasználó állítja fel. Ehhez
arra is szükség lehet, hogy digitális média fájlokat másoljon a
számítógépről a berendezésre, felfrissítva az információkat a
lejátszón vagy adatokat törölve onnan.

Ikon nézet A fő ábra szimbolikus megjelenítése , amely a nyilvántartáshoz és
böngészéshez használatos.

Cím A legnagyobb egysége a digitális médiatartalomnak. A CD esetében
lehet a CD neve is.

Függőleges érintősáv Vezérlőgombokat tartalmaz, amelyek a lista fel és le görgetéséhez
használatosak.

WAV Digitális médiafájl formátum a hangok tárolására.

Windows Media  Egy audio fájl a Windows Media formátumban. A fájl audió tartalma 
Audio (WMA) a Windows Media Audio kodekek egyikével lett kódolva. 
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A PHILIPS fenntartja a jogot, hogy a termékfejlesztés során a dizájnt vagy a
termékjellemzőket előzetes tájékoztatás nélkül megváltoztassa.
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