Philips GoGear Jukebox

Brugervejledning

SA9100
SA9200

Brug for hjælp?
Besøg
www.philips.com/support
hvor du kan finde et bredt udvalg af hjælpematerialer lige fra
brugsanvisninger til flash-vejledninger, de sidste nye
softwareopgraderinger og svar på ofte stillede spørgsmål.
Eller ring til vores kundeservice på,
3525 8761
hvor vores professionelle support-team sidder klar til at
hjælpe dig med at løse et hvilket som helst problem, du måtte
have med din afspiller.
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Country
Land

Helpdesk
Helpdesk

Tariff / min.
min
Takst

Keep dig
ready
Hold
klar

Austria
Belgium
Denmark
Finland
France
Germany
Greek

0820 901115
070 253 010
3525 8761
09 2290 1908
08 9165 0006
0180 5 007 532
0 0800 3122 1223

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


Ireland
Italy
Luxemburg
Netherlands
Norway
Portugal
Spain
Sweden
Switzerland
UK

01 601 1161
199 404 042
26 84 30 00
0900 0400 063
2270 8250
2 1359 1440
902 888 785
08 632 0016
02 2310 2116
0906 1010 017

Local tariff
€0.25
Tarification locale
€0.20
Lokal tariff
Preço local
€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
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
            
      
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
A data de compra, número do modelo e número de série
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

Free

Date of Purchase, Model number and Serial number

Free

Date of Purchase, Model number and Serial number

Tarifa local
Grátis

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

Europe

North America
Canada

USA

1-800-661-6162
(Francophone)
1-888-744-5477
(English / Spanish)
1-888-744-5477

South America
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

Preço local
Tarifa local
Gratis

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

Asia
China
Hong Kong
Korea

4008 800 008
2619 9663
02 709 1200
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Din nye afspiller
Med din netop indkøbte GoGear-afspiller får du glæde af følgende:
• MP3- og WMA-afspilning
• Visning af fotos

Tilbehør
Din afspiller leveres med følgende udstyr:

Beskyttelsesetui
Hovedtelefoner
Philips Micro Jukebox

SA9100
SA9200

Quick start guide
EN
FR
ES
DE
NL
IT
SV
DA

Quick start guide
Guide de démarrage rapide
Guía de inicio rápido
Kurzanleitung
Handleiding voor snel gebruik
Guida di riferimento rapido
Snabbguide
Hurtig start

1
11
21
31
41
51
61
71

SU
PO
EL
RU
PL
CS
SL
HU

Nopea aloitus
Início rápido

qcoqg maqng
Быстрый запуск
Krótka instrukcja obsługi
Rychlý přehled
Rýchly prehľad
Gyors áttekintés

81
91
101
111
121
131
141
151

1 Install
2 Connect
and charge
3 Transfer
4 Enjoy

Hurtigstartguide
CD-ROM indeholdende
Windows Media Player 10,
Philips Device Manager, Philips
Device Plug-in, brugervejledning,
undervisningsmateriale og ofte
stillede spørgsmål
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USB-kabel

Ekstraudstyr
Følgende udstyr leveres ikke med din afspiller men kan købes separat. Du kan finde udstyret
på www.philips.com/GoGearshop (Europa) eller www.store.philips.com (USA).
GoGear rejseoplader
(PAC011)

Multispændings-adapter/oplader med forskellige
stik.

Registrér dit produkt
Vi anbefaler, at du registrerer dit produkt og dermed får adgang til gratis opgraderinger. For
at registrere dit produkt skal du logge ind på www.philips.com/register eller
www.philips.com/usasupport (for personer bosiddende i USA), så vi kan give dig besked, lige
så snart der er nye opdateringer tilgængelige.
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Kom godt i gang
Overblik over kontrolfunktioner og forbindelser
Set fra venstre
Tænd/sluk/lås-skyder
(tastelås)

Set fra højre

Volumen op/ned-bjælke

Venstre/tilbage-tast

Højre/vælg-tast

Tilbage/forrige-tast

Fremad/næste-tast

Menu-tast
Reset-hul

Afspille/pause-tast
Lodret berøringspanel
Stik til hovedtelefoner
Kabel-/dock-/ adapterkonn
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Tryk på
ON/OFF LOCK
2;
J(
)K
+ VOLUME 1
2
LODRET BERØRINGSPANEL
MENU

For at
Tænde eller slukke (skub ned og hold nede i ca. 1 sekund)
eller låse alle kontroltaster (skub op)
Afspiller sange/stiller på pause
Gå tilbage til den forrige sang
Spole hurtigt tilbage
Hoppe til næste sang
Spole hurtigt fremad
Regulere lydstyrken
Gå tilbage til en tidligere menu/funktion
Vælg funktion
Gå til næste funktion
Rulle gennem listerne
Give adgang til listen med menuvalg

Hovedmenu
Menu
Music (Musik)
Picture (Billede)
Settings (Indstillinger)
Now Playing (Spiller nu)

For at
Afspille dine digitale musiknumre
Se billeder
For at tilpasse indstillingerne på din afspiller
Gå til afspilningsskærmen
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Navigering med det lodrette berøringspanel
Din afspiller har berøringsfølsomme kontrolfunktioner, der reagerer på dine fingres
berøringer. Det LODRETTE BERØRINGSPANEL (se billedet) bruges til at rulle gennem
lister. Det reagerer på følgende fingerbevægelser:

Let
berøring

Hold

Glidning

Handling

Funktion

Berør let øverst eller nederst på berøringspanelet
Hold øverst eller nederst på berøringspanelet

Bevæger gradvist op eller ned
Ruller gennem en liste med tiltagende
hastighed

Stryg fra top til bund eller fra bund til top

Ruller gennem lister
Listen vil rulle hurtigt, som et hjul
(svinghjul) og herefter gradvist sagtne farten
Stopper listen i at rulle
Afspiller musik/stiller på pause
Ruller gennem lister med konstant
hastighed og med en gradvis øgning af
hastigheden. Rullehastigheden vil falde og
stoppe, når fingeren løftes.
Får hjulet til at køre hurtigere eller
fastholder den hurtige rullehastighed, hvis
den maksimale hastighed er nået. scrolling
speed is reached.

Glid op eller ned
En let berøring midt på
Stryg og hold ved panelets kant

Kontinuert glidning
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Stryge

Installering
VIGTIGT Sørg for at du installerer den software, der følger med på den vedlagte CD til
brug ved overførsel af musik og fotos.
Systemkrav:
•
•
•
•
•
•
•

Windows XP (SP2 eller derover)
Pentium klasse 300MHz MHz processor eller større
128MB RAM
500MB MB plads på harddisk
Internetforbindelse (at foretrække)
Microsoft Internet Explorer 6.0 eller senere
USB-port

1 Sæt den CD, der følger med dit produkt, i CD-ROM-drevet på din PC.
2 Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre installationen af Windows Media Player
(WMP) (herunder de nødvendige plug-ins) og Philips Device Manager (Philips Device
Manager).
3 Hvis installationsprogrammet ikke starter automatisk, kan du bladre i CD’ens indhold via
Windows Explorer og køre programmet ved at dobbeltklikke på den fil, hvis navn ender
på .exe.
Har du mistet din CD? Bare rolig, du kan downloade cd-indholdet fra
www.philips.com/support eller www.philips.com/usasupport (brugere i USA).
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Tilslut og oplad
Din afspiller oplades, når den er tilsluttet til computeren.

Brug af det medfølgende USB-kabel

Tilslut det medfølgende USB-kabel til PC’en for opladning og overførsel af data. Din PC skal
dog være ‘hi-power’-udstyret for at kunne udføre opladning.
Lad afspilleren lade op i mindst 5 timer, før du bruger den første gang.
Batteriet** vil kunne lades helt op (100%) på 5 timer, og op til 70% opladt på en time ved
hurtigopladning.
Afspilleren er fuldt opladet, når opladeranimationen stopper og

vises.

Med en fuldt opladet afspiller kan du spille musik i op til 14 timer**.
** Genopladelige batterier har kun et begrænset antal opladningscyklusser og skal muligvis udskiftes med tiden.
Batteriets levetid og antallet af opladningscyklusser varierer afhængigt af brug og indstillinger.
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Batteriniveau-indikation
Batteriets omtrentlige opladningstilstand angives som følger:
Batteriet er fuldt opladet
Batteriet er 2/3 opladet
Batteriet er halvt opladet
Batteriniveauet er lavt
Batteriet er tomt
Når batteriet er næsten tomt, vil følgende alarmskærm om lav batterispænding blive vist,
samtidig med at der lyder en biptone. Når du hører et dobbeltbip, vil din afspiller blive
slukket inden for 60 sekunder.

Alle indstillinger gemmes, før afspilleren slukker.
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Overførsel
Du kan overføre musik og fotos til din afspiller ved hjælp af Windows Media Player. Se
afsnittet Organisér og overfør fotos og musik med Windows Media Player 10 i
denne brugervejledning for yderligere oplysninger.

God fornøjelse!
Tænd og sluk

For at tænde, skub skyderen ON/OFF LOCK til positionen ON/OFF og hold den til
afspilleren tænder.
For at slukke, skub skyderen ON/OFF LOCK til positionen ON/OFF og hold den til
afspilleren slukker.
Afspilleren slukker automatisk efter 10 minutter, hvis den ikke bliver betjent eller der ikke
spilles nogen musik. Den sidste afspilningsstatus og -skærm vil blive genoptaget, næste gang
der tændes for afspilleren, med mindre den har været slukket en længere periode, eller
batteriniveauet var lavt, da der blev slukket for afspilleren.
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Demo mode
Demo mode er en pauseskærm, der giver dig en hurtig præsentation af produktet.
Du har muligvis ikke brug for Demo mode efter nogen tid, eller du fortrækker måske ikke at
have pauseskærmen slået til for at øge batteriets levetid.
Demo mode kan slås fra ved at gå ind i indstillingsmenuen under Demo mode og fjerne
markeringen i kassen som vist.
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Organisér og overfør fotos og musik med
Windows Media Player 10
Dette kapitel beskriver de trin, du skal følge, for at kunne overføre musik og billeder til din
afspiller. For yderligere oplysninger, se Windows Media Player (WMP) Hjælp på din
computer.
VIGTIGT Sørg for at du har installeret den software, der følger med på den vedlagte CD
til brug ved overførsel af musik og fotos.

Overførsel af musik
Du kan tilføje sange, organisere sange i dine afspilningslister og håndtere dine afspilningslister
ved hjælp af Windows Media Player 10.
til din afspiller. Men hvis du ønsker at bruge Windows Explorer (Windows Explorer), så
husk altid at kopiere musik til mappen Media > Music (medier>musik), ellers vil sangene
hverken blive vist eller afspillet på din afspiller.

12

Tilføj sange til Windows Media Player-biblioteket
Sange, der allerede er på din computer
1 Start Windows Media Player (WMP) ved at dobbeltklikke på følgende ikon på dit
skrivebord.
2

3
2 Vælg fanen Library (Bibliotek) for at åbne mediebiblioteket.
3 Klik på Add to Library (Føj til bibliotek) nederst til venstre på skærmen.
> Du kan vælge at tilføje filer fra en mappe eller en URL ved at søge på din computer, osv.
4 Vælg de ønskede filer og tilføj dem til biblioteket.
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Brænde sange fra en CD
Hvis du vil overføre musik fra en CD til din afspiller, skal du først oprette en digital kopi af
musikken på din PC. Dette kaldes for brænding.
1 Start Windows Media Player (WMP).
4
3

2 Isæt lyd-CD’en.
3 Vælg fanen Rip (Brænd) for at vise en liste over musiknumrene på CD’en.
Hvis computeren er forbundet til Internettet, vil oplysninger om albummet blive hentet
automatisk, så du ikke behøver at indtaste sangtitler eller andre oplysninger manuelt.
Hvis dette ikke sker, skal du kontrollere, at Internet-forbindelsen er i orden og klikke på
Find Album Info (Søg efter albumoplysninger).
4 Vælg de sange, du vil rippe, og klik på Rip Music (Start brænding) på den øverste
menubjælke.
> Sangene vil blive konverteret til digitale kopier og tilføjet til Windows Media Player (WMP)biblioteket.
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Køb sange online
Hvis du vil købe musik online, skal du vælge en musikforretning.
1

2

1 Klik på den lille trekant øverst til højre på skærmen og vælg Browse all Online Stores
(Gennemse alle onlinebutikker).
2 Vælg en forretning og følg instruktionerne på skærmen.
> Så snart du har købt en sang eller et album, vil det blive vist i Windows Media Player (WMP)biblioteket.
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Synkronisér Windows Media-indhold med din afspiller
Når du tilslutter din afspiller til computeren første gang, vil Windows Media Player (WMP)
starte Device Setup Wizard (Guiden Installation af enheden). Du kan vælge at synkronisere
din afspiller med Windows Media Player (WMP)-biblioteket automatisk eller manuelt.
NB!
Når du første gang tilslutter din afspiller, giver WMP10 dig denne valgmulighed.
Automatisk synkronisering:
Hvis du vælger Automatic (Automatisk) vil afspilleren automatisk blive opdateret med
det nye indhold, hver gang du forbinder din GoGear til computeren. Husk, at denne
valgmulighed kun tillader dig at synkronisere automatisk med én PC.
Manuel synkronisering:
Hvis du vælger Manual (Manuel), får du mulighed for hver gang at vælge det indhold, du vil
synkronisere.
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Opsætning af automatisk synkronisering
1 Start Windows Media Player.
2 Slut afspilleren til computeren ved hjælp af det medfølgende USB-kabel.
4

3
5

3 Vælg fanen Sync (Synkroniser).
4 Klik på Set up Sync (Konfigurer synkronisering).
> Dialogboksen Synchronization settings (Synkroniseringsindstillinger) vil blive vist.
5 Markér afkrydsningsfeltet Synchronize device automatically (Synkroniser enhed
automatisk).
6 Markér de afkrydsningsfelter, der svarer til de afspilningslister, du vil synkronisere.
7 Klik på OK.
VIGTIGT Du må ikke afbryde forbindelsen til din afspiller, mens sykroniseringen er i
gang. Afbryd ikke din afspiller før overførslen til WMP er fuldført.
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Opsætning af manuel synkronisering
3

4

Philips GoGear

1 Start Windows Media Player (WMP).
2 Slut afspilleren til computeren ved hjælp af det medfølgende USB-kabel.
3 Vælg fanen Sync (Synkroniser).
4 Vælg Philips eller Philips GoGear som destinationen i rullemenuen i vinduet til højre.
5 Hvis de ikke findes på listen skal du trykke på F5 for at opdatere og prøve igen.
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7
6

8

9

6 Vælg fanen Library (Bibliotek) for at åbne mediebiblioteket.
7 Klik for at fremhæve den sang, du ønsker at kopiere.
8 Højreklik på sangen og vælg Add to > Sync List (Føj til > Synkroniseringsliste).
ELLER
Træk og slip sangen i Sync List (Synkroniseringslisten) i det højre vindue.
9 Klik på knappen Start Sync (Start synkronisering) nederst på skærmen for at starte
synkroniseringen.
> Fremgangen vil blive vist lige oven over knappen Start Sync (Start synkronisering).
NB! Vi anbefaler, at du altid bruger Windows Media Player (WMP) til at overføre musik
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Sådan styrer du din Windows Media Player afspilningsliste
Oprettelse af en afspilningsliste
1 Start Windows Media Player (WMP).
2 Vælg fanen Library (Bibliotek) for at åbne mediebiblioteket.
3 Klik for at markere en sang.
4 Højreklik på sangen og vælg Add to > Additional Playlist...(Føj til > Yderligere
afspilningslister...).
5 Vælg en eksisterende afspilningsliste i dialogboksen Add to Playlist (Føj til
afspilningsliste), eller klik på New (Ny) for at tilføje en ny afspilningsliste.
> Den valgte sang vil blive føjet til afspilningslisten.
NB! Hvis du vil vælge mere end én sang, skal du trykke på Ctrl på tastaturet og holde
tasten nede, mens du vælger sangene.
Hvis du vil vælge flere sange, som følger lige efter hinanden, trykker du på Shift på
tastaturet og holder tasten nede, derefter klikker du på den sidste af de sange, du vil vælge.
Overførsel af afspilningslister
Du kan overføre afspilningslister til din afspiller via den automatiske synkroniseringsfunktion i
Windows Media Player (WMP). (Se afsnittet Opsætning af automatisk
synkronisering i denne brugervejledning for trin-for-trin vejledning).
1 Vælg fanen Sync (Synkroniser).
2 Klik på Sync settings (Synkroniseringsindstillinger) eller Setup Sync (Konfigurer
synkronisering), markér afkrydsningsfeltet Synchronize device automatically (Synkroniser
enhed automatisk) og vælg de afspilningslister, du vil synkronisere med afspilleren.
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Styring af dine numre og afspilningslister i Windows Media Player
Slette sange og afspilningslister fra Windows Media Player-biblioteket
1 Klik for at markere et punkt.
2 Højreklik på emnet og vælg Delete (Slet) for at slette det.
NB! Det er ikke muligt at slette afspilningslister på din GoGear-afspiller via Windows Media
Player. Du kan kun slette afspilningslisten via afspillerens egen slettefunktion eller via
Windows Explorer.
Sletning af afspilningslister via Windows Explorer
1
2
3
4

Forbind afspilleren til din computer.
Åbn Windows Explorer (Windows Explorer).
Vælg Philips GoGear > Media > Music (Philips GoGear > Medier > Musik).
Markér den afspilningsliste, du vil slette, højreklik og vælg Delete (Slet).

Redigering af sangoplysninger via Windows Media Player
1 Vælg fanen Library (Bibliotek).
2 Markér den sang, du vil redigere, højreklik og vælg Edit (Rediger).
3 Redigér direkte i tekstboksen.
Søgning efter sange via Windows Media Player
1
2
3
4
5

Vælg fanen Library (Bibliotek).
Indtast en søgestreng i søgefeltet.
Klik på Search (Søg) for at starte søgningen.
En liste med de sange, der passer til søgestrengen, vil blive vist.
Du kan afspille, overføre, slette, føje til synkroniseringsliste, osv.
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Overførsel af fotos
VIGTIGT Kontrollér, at Philips Device plug-in (Philips Device Plug-in) er installeret på
din computer. Denne plug-in er afgørende for, om din afspiller kan understøtte billeder.
Den installeres automatisk fra den medfølgende CD, når du klikker på Install (Installér) i
dialogboksen Installér software (Install software).
For at kontrollere, om denne Plug-in er installeret, skal du gå til Kontrolpanel > Tilføj
eller fjern programmer og se, om Philips Device Plug-in står på listen.

Aktivering af fotounderstøtning
1 Start Windows Media Player.
2 Gå til Tools (Funktioner) > Options (Indstillinger) > Player (Afspiller).

3

3 Kontrollér at Enable picture support for devices (Aktiver understøttelse af billeder
for enheder) er markeret.
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Tilføj fotos til Windows Media Player-biblioteket
1
2
3
4
5

Start Windows Media Player (WMP).
Vælg fanen Library (Bibliotek) for at åbne mediebiblioteket.
Klik på Add to Library (Føj til bibliotek) nederst til venstre på skærmen.
Vælg Add Folder (Tilføj mappe).
Vælg den mappe, hvor du har gemt dine fotos, og tryk på OK.

Overførsel af billeder til din afspiller
VIGTIGT Fotos kan kun overføres ved hjælp af Windows Media Player (WMP). Du
kan ikke overføre fotos med Windows Explorer (Windows Explorer). Fotos vil ikke
blive vist på din afspiller.
1 Forbind afspilleren til din computer.
2 Start Windows Media Player (WMP).
3 4

Philips GoGear

3 Vælg fanen Sync (Synkroniser).
4 Vælg Philips eller Philips GoGear som destinationen i rullemenuen i vinduet til højre.
Hvis de ikke er på listen, skal du trykke på F5 for at opdatere listen og forsøge igen.
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5

7

8

6

9
5 Vælg fanen Library (Bibliotek) for at åbne mediebiblioteket.
6 Klik på All Photos (Alle billeder) i det venstre vindue for at vise en billedliste.
NB! Hvis du vil vælge mere end ét billede, kan du markere et af de fotos, du ønsker, og
derefter trykke på Ctrl-tasten på dit computertastatur og holde tasten nede, mens du
markerer de øvrige fotos, du ønsker. For at vælge alle billederne skal du markere det
første foto, du ønsker, trykke på SHIFT-tasten på dit computertastatur og holde tasten
nede mens du klikker på det sidste af de fotos, du ønsker.
7 Klik for at markere et billede du vil kopiere til din afspiller.
8 Højreklik på billedet og vælg Add to > Sync List (Føj til > Synkroniseringsliste).
ELLER
Træk og slip sangen i Sync List (Synkroniseringslisten) i det højre vindue.
9 Klik på knappen Start Sync (Start synkronisering) nederst på skærmen for at starte
synkroniseringen.
> Fremgangen vil blive vist lige oven over knappen Start Sync (Start synkronisering).
En pop-op-besked vil blive vist, som giver dig besked om, hvordan synkroniseringen skrider frem.
Når pop-up beskeden forsvinder, er overførslen færdig, og du kan frakoble din afspiller.
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1
2
3

Hvis du vil overføre det komplette indhold i biblioteket over nytilføjet indhold, kan du gøre
følgende:
1 Vælg fanen Tools > Options (Funktioner > Indstillinger).
2 Vælg fanen Library (Bibliotek).
3 Vælg valgmuligheden Monitor Folders (Overvåg mapper).
4 Tilføj de mapper, hvor du normalt gemmer din musik og dine fotos.
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Detaljeret betjening
Musikindstilling
Din afspiller er allerede udstyret med et par sange. Du kan overføre din digitale musik og
fotosamling fra din computer til din afspiller ved hjælp af Windows Media Player (WMP).
Der findes flere oplysninger om overførsel af musik i afsnittet Organisér og overfør fotos
og musik med Windows Media Player 10 i denne brugervejledning.

Kontroller
Under musikafspilningen kan du gøre følgende:
For at

Gør dette

Afspille musik/stille på pause
Gå til næste sang
Gå til forrige sang
Søgning fremad
Baglæns søgning
Åbne indstillingsmenuen
Gå tilbage til gennemse

Tryk
Tryk
Tryk
Tryk
Tryk
Tryk
Tryk

Forøge lydstyrken
Formindske lydstyrken

Tryk på VOL +
Tryk på VOL -

på 2;
på )K
på J(
og hold på )K
og hold på J(
på MENU-tasten
på 1

Se afsnittet Navigering med det lodrette berøringspanel for en detaljeret vejledning i
åbning af indstillingsmenuen.
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Find din musik
1

1 Vælg Music (Musik) fra hovedmenuen for at få adgang til musikindstillingen.
Du kan søge blandt følgende musikvalg:
Shuffle All
(Bland alle)
All songs
(Alle sange)

Alfabetisk
listede numre

Playlists
(Afspilningslister)

Samlinger af
afspilningslister

Numre listet i
afspilningsrækkefølge

Artists
(Kunstnere)

Alfabetisk
listede
kunstnere

Alfabetisk listede
album

Numre listede i
albumrækkefølge

Genres
(Genrer)

Alfabetisk
listede genrer

Alfabetisk listede
kunstnere

Alfabetisk listede
album

Albums
(Album)

Alfabetisk
listede album

Numre listede i
albumrækkefølge

Numre listede i
albumrækkefølge
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2 Brug det LODRETTE BERØRINGSPANEL til at rulle op eller ned gennem menuen. (Se
afsnittet Navigering med det lodrette berøringspanel i denne brugervejledning for
en detaljeret vejledning i åbning af menupunkter ved hjælp af det lodrette berøringspanel).
3 Tryk på 2 for at vælge, eller tryk på 1 for at gå tilbage til det forrige niveau.
4 Tryk på 2; for at afspille dit valg.
NB! Superplay™ gør det muligt når som helst at afspille den valgte musik eller det
valgte album med det samme, ved at trykke på 2; på markeringen.

Omslag
Din GoGear viser omslaget til den sang du spiller, eller når du bladrer gennem en liste med
sange eller album. Du kan vælge af slå visningen af omslag til/fra i undermenuen Settings
(Indstillinger).
Hvis omslaget ikke er tilgængeligt, vises et standard CD-coverikon.

Tryk på 2 for at vise omslaget i fuldskærmstilstand eller 1 for at gå tilbage til den normale
afspilningskærm.
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Afspilningsmode
Du kan indstille din afspiller til at afspille sange i tilfældig rækkefølge (Shuffle All
(Bland
alle) eller flere gange efter hinanden Repeat One
(Gentag 1) eller Repeat All
(Gentag alle)).

1 Fra hovedmenuen, vælg Settings (indstillinger) > Play mode (Afspilningsmode).
2 Brug det LODRETTE BERØRINGSPANEL til at rulle op eller ned gennem
valgmulighederne.
3 Tryk på 2 for at vælge en valgmulighed.
4 Tryk igen på 2 for at fravælge valgmuligheden.
Mens du afspiller musik, vil du se den aktive afspilningsskærm, som er afbildet herover.
NB! Du kan også åbne ovenstående afspilningsmode mens du afspiller musik ved at trykke
på MENU-tasten.
Oplysninger om styring af digitale rettigheder (DRM)
Hvis du har sange, som er købt online, gemt på din afspiller, vil du måske fra tid til anden se
en pop-up besked License problem. Dette sker fordi licensen for sangen på afspilleren kan
være udløbet, og synkronisering med computeren vil hjælpe med at opdatere licensen med
den seneste information.
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Brug af sampler
Sampleren er en spændende måde til at opdage musik på din afspiller. Den kan startes ved at
gå ind i kontekstmenuen fra musikbiblioteket. Kun tilgængeligt via visse valg.

Med sampleren kan du afspille alle emner i dit valg (Afspilningslister, Album, Kunstnere osv)
én gang. Afspilningstiden er begrænset til 10 sekunder. Hvis du har en sang, hvis licens kun
gælder et begrænset antal afspilninger, vil bruge af sampleren reducere antallet af tilgængelige
afspilninger af den pågældende sang.
1 Du kan springe fremad eller genafspille en sang ved at trykke på J( eller )K i sampleren.
2 Så snart du når en sang, du kan lide, trykker du på 2; herefter standser samplerfunktionen og normal afspilning begynder.
3 Tryk på 1 for at afslutte sampler-funktionen.
Sangene afspilles i rækkefølge fra det niveau hvor du aktiverede sampleren.
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Lydindstillinger
Indstil din afspiller til at afspille sange med forskellige EQ-indstillinger (Equalizer).
2
1

1 Fra hovedmenuen, vælg Settings (Indstillinger)> Sound settings (Lydindstillinger).
2 Brug det LODRETTE BERØRINGSPANEL til at rulle op eller ned gennem listen med
valgmuligheder. SRS WOW, Rock, Funk, Techno (Tekno), HipHop, Clasical (Klassisk),
Jazz, Spoken Word (Tale), Custom (Tilpas) eller Off (Fra). Det r muligt at vælge én indstilling.
Indstillingen Custom (Tilpas) gør et muligt at specificere dine favoritindstillinger for
equalizeren ved at justere de individuelle indstillinger af bas (B), lave toner (L),
mellemtoner (M), høje toner (H) og diskant (T).
3 Tryk på 2 for at vælge.
NB! Det er også muligt at ændre EQ settings (equalizerindstillingerne) mens du afspiller
musik (dog ikke Tilpas indstillinger). Du skal blot trykke på MENU > Sound settings
(Lydindstillinger).

Afspilningsliste på farten
Playlist on the go (afspilningsliste på farten) er en afspilningsliste, der kan oprettes på
afspilleren, mens du er på farten.
Alle sangene vil blive vist og anført i afspilningsrækkefølge i afspilningslisten. Nye sange bliver
automatisk tilføjet sidst på afspilningslisten.
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Tilføje sange til den afspilningsliste på farten
Du kan tilføje dine favoritsange, album, kunstnere og genrer til Playlist on the go
(Afspilningsliste på farten) under musikafspilningen.
2

1 Tryk på MENU-tasten.
2 Vælg Add to Playlist on the go (Tilføj til afspilningsliste på farten).
> En meddelelse [item name] added to playlist on the go ([emnets navn] tilføjet til
afspilningsliste på farten) vil blive vist.
Alternativt kan du også tilføje sange, album, kunstnere og genrer til Playlist on the go
(Afspilningsliste på farten) fra musikbiblioteket i din GoGear-afspiller.
1 Tryk på MENU-tasten og vælg Add to Playlist on the go (Tilføj til afspilningsliste på farten).
> En meddelelse [item name] added to playlist on the go ([emnets navn] tilføjet til
afspilningsliste på farten) vil blive vist.

Afspilning af afspilningsliste på farten
1 Vælg Music (Musik) > Playlists (Afspilningslister) > Playlist on the go (Afspilningsliste
på farten).
2 Vælg din afspilningsliste og tryk på 2;.
32

Gem afspilningsliste på farten
Du kan gemme afspilningslisten på farten. Den vil blive gemt under et andet navn og Playlist
on the go (Afspilningsliste på farten) vil blive tømt.

2

3

1 Under musikafspilningen, tryk på MENU-tasten.
2 Vælg Save ‘playlist on the go’ (Gem afspilningsliste på farten).
> En meddelelse Save ‘playlist on the go’? (Gem afspilningsliste på farten?) vil blive vist.
3 Vælg Save (gem) for at bekræfte.
> Der vises en besked "Afspilningsliste på farten" gemt som: "Afspilningsliste på farten"
[dato-nummer]!.

Ryd afspilningsliste på farten
Du kan rydde alle sangene i Playlist on the go (Afspilningslisten på farten).
1 Vælg Music (Musik) > Playlists (Afspilningslister) > Playlist on the go (Afspilningsliste
på farten).
2 Tryk på MENU-tasten og vælg Clear ‘Playlist on the go’ (Ryd afspilningsliste på farten).
3 Vælg Clear (Ryd) for at bekræfte sletningen af alle sangene i den valgte afspilningsliste på
farten, eller vælg Cancel (Annullér) for at gå tilbage til den forrige menu.
NB! Dette vil tømme Playlist on the go (Afspilningsliste på farten) men vil ikke slette
sangene fra din afspiller.
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Fjern sange fra afspilningsliste på farten
Du kan slette specifikke sange fra Playlist on the go (Afspilningsliste på farten).

2

3

1 Vælg sangen fra Music (Musik) > Playlists (Afspilningslister) > Playlist on the go
(Afspilningsliste på farten).
2 Tryk på MENU-tasten og vælg Remove song from list (Fjern sang fra listen).
> En meddelelse Remove [song name] from playlist? (Fjern [sangnavn] fra afspilningslisten?) vil
blive vist.
3 Vælg Remove (Fjern) for at slette sangen fra afspilningslisten på farten.
> Der vises en besked [sangnavn] fjernet fra afspilningslisten.
Sangen bliver kun fjernet fra afspilningslisten, den vil ikke blive slettet fra afspilleren.

Mest spillede
Du kan afspille dine top-100 mest spillede sange ved at vælge denne afspilningsliste
1 Vælg Music (Musik) > Playlists (Afspilningslister) > Most played (Mest spillede) fra
hovedmenuen.
> Listen viser de 100 mest spillede sange på din afspiller. Den første sang på listen er den mest
spillede sang.
2 Nulstil afspilningstælleren ved hjælp af Indstillinger > Musikbibliotek-indstillinger >
Nulstil afspilningstæller.
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Andre afspilningslister
Du kan overføre afspilningslister til din afspiller ved hjælp af Windows Media Player
(WMP). Se afsnittet Sådan styrer du din Windows Media Player afspilningsliste Overførsel af afspilningslister i denne brugervejledning for yderligere oplysninger.

Slet afspilningsliste fra din afspiller
Du kan ikke slette afspilningslisten på din afspiller med Windows Media Player (WMP). Du
er nødt til at gøre det på selve afspilleren.
1 Afspil den afspilningsliste, du vil slette.
2 Tryk på MENU-tasten.
3 Vælg Delete playlist (Slet afspilningsliste).
> En meddelelse Delete [playlist name]? (Slet [afspilningslistens navn]?) vil blive vist.
4 Vælg Delete (Slet).
> En meddelelse [playlist name] deleted ([afspilningslistens navn] slettet) vil blive vist.
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Bedøm dine sange
Du kan bedømme en sang med en karakter fra 1-5 stjerner.

3

1
2
3
>

Vælg sangen fra musikbiblioteket.
Tryk på MENU-tasten og vælg Rate (Bedømmelse).
Giv sangen fra til
.
Næste gang du forbinder din afspiller til din computer og starter Windows Media Player (WMP),
vil karaktererne til dine sange i Windows Media Player (WMP) blive opdateret med
oplysningerne fra din afspiller.

Spiller nu
Du kan bladre i dit musikbibliotek eller i dine billeder, mens du lytter til musik.

For at gå tilbage til afspilningsskærmen skal du trykke på 1 for at navigere tilbage til hovedmenuen
og vælge Now playing (Spiller nu).
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Fotos
Du kan vise dine favoritfotos på din afspiller. Mens du bladrer i dine fotos kan du samtidig
lytte til musik.

Overførsel af fotos fra computeren til afspilleren

Du kan overføre fotos fra din computer til din afspiller ved hjælp af Windows Media
Player (WMP). Se afsnittet Organisér og overfør fotos og musik med Windows
Media Player 10 i denne brugervejledning for yderligere oplysninger.
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Overførsel af fotos fra computeren til afspilleren
1 Forbind afspilleren til din computer.
> Din afspiller vil blive identificeret som Philips eller Philips GoGear i Windows Explorer
(Windows Explorer).
2 Gå til Media > Pictures. (Medier > Fotos).
3 Træk og slip dine billeder til en ønsket destination på din computer.

Find billeder på din afspiller
Billederne på din afspiller organiseres i albums, som svarer til den måde, der er organiseret
på i Windows Media Player (WMP).

1

Fig1

1
>
2
>
3

Fig2

I hovedmenuen skal du vælge Billeder.
Du vil se en liste over alle fotoalbum.
Vælg det billedalbum, du ønsker at se.
Du vil se en miniaturevisning (Fig1) over alle billeder i albummet.
Brug det LODRETTE BERØRINGSPANEL til at bladre i billederne og vælge et, som du vil
vise i fuld skærmstørrelse (Fig2).
4 Berør let nederst eller øverst på det LODRETTE BERØRINGSPANEL for at gå til det
næste eller det forrige billede.
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Personligt billede
Når funktionen personligt billede er aktiveret under Indstillinger > Brugerdefineret >
Personligt billede, indstilles det aktuelt fremhævede billede i fotoalbummet på din afspiller
som det personlige billede.
Indstilling af personligt billede er kun mulg via kontekstmenuen.

Philips Photo Fixer
Hvis du har kontrolleret det ovenstående, og der stadig er problemer med at se dine billeder
på afspilleren, kan du bruge Philips Photo Fixer.
På din computer:
1 Gå til Start > Programmer > Philips > Philips Photo Fixer.
2 Tilslut din afspiller til computeren.
3 Følg anvisningerne på skærmen.

Diasshow
Et diasshow viser alle billederne i et album i fuld skærmstørrelse. Det vil automatisk gå videre
til det næste billede med et angivet interval. Der kan spilles baggrundsmusik fra en angivet
afspilningsliste under billedpræsentationen.
Start et diasshow
1 Vælg Photos (Fotos) fra hovedmenuen.
2 Vælg det billedalbum, du ønsker at se.
3 Tryk på MENU-tasten og vælg Start slideshow (Start diasshow).
Du kan starte et diasshow fra albumlisten, fra miniaturevisning eller fra fuld skærmstørrelse.
Du kan stoppe diasshowet ved at trykke på 1.
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Brugertilpasning af indstillinger for diasshow
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Indstillinger

Valgmuligheder

Beskrivelse

Underlægningsmusik
til diasshow

Alfabetisk afspilningsliste /
Ingen

Vælg, hvilken afspilningsliste der
skal spille i baggrunden under
diasshowet

Overgange

Sluk / Lodret / Ton ud

Vælg overgangseffekten mellem
billederne

Visningstid pr. dias

2 sekunder / 4 sekunder /
6 sekunder / 8 sekunder /
10 sekunder / 20 sekunder
40 sekunder / 60 sekunder

Vælg at indstille tiden mellem
dias’ene

Bland billeder i

Tænd / Sluk

Vælg at vise billeder i diasshow
tilfældig orden eller i
albumrækkefølge

Gentag diasshow

Tænd / Sluk

Vælg at gentage billeder

Underlægningsmusik til diasshow
Du kan afspille baggrundsmusik under et diasshow ved at tildele en afspilningsliste i
Slideshow settings (Indstillinger for diasshow). Du kan vælge at afspille en tilfældig
afspilningsliste under et diasshow.
1 Vælg Photos (Fotos) fra hovedmenuen.
2 Tryk på MENU-tasten og vælg Slideshow settings (Indstillinger for diasshow) > Slideshow
music (Underlægningsmusik til diasshow) og vælg en af afspilningslisterne.
Under et diasshow kan du ikke indstille pause, springe i eller spole din musik hurtigt
frem/tilbage.
NB! Med indstillinger for diasshow er det muligt at time et diasshow. I tilfælde af at du
måtte ønske at styre dit diasshow, foreslår vi, at du viser billederne i fuld skærmstørrelse
og bevæger dig frem og tilbage, som du ønsker. Den musik du spillede før, vil fortsætte
med at spille.
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Indstillinger
Indstillingsmenuen gør det muligt at foretage justeringer og indstille personlige præferencer på din
GoGear-afspiller.

1

1 Fra hovedmenuen, vælg Settings (Indstillinger).
2 Brug det LODRETTE BERØRINGSPANEL til at vælge en valgmulighed.
3 Tryk på 2 for at gå til det næste niveau, eller 1 for at gå tilbage til det forrige niveau.
4 Tryk på 2 for at bekræfte valget.
5 Tryk på 1 for at afslutte indstillingsmenuen.
I menuen Settings (Indstillinger) er følgende valgmuligheder tilgængelige:
Indstillinger
Language
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Valgmuligheder
Flere valgmuligheder Beskrivelse
Engelsk, fransk, italiensk, tysk, spansk, hollandsk, Vælg sproget, der skal
svensk, portugisisk, simplificeret kinesisk,
vises på skærmen.
traditionelt kinesisk, koreansk, japansk

Indstillinger
Valgmuligheder
Afspilningsmode Bland alle

Flere valgmuligheder Beskrivelse
Markér afkrydsningsfeltet
for at afspille de udvalgte
sange i tilfældig rækkefølge.

Gentag

Vælg Repeat one
(gentag 1) eller Repeat
all (gentag alle) for at
gentage de valgte sange.

Lydindstillinger Sluk[ww1], SRS WOW, Rock, Funk, Tekno,
Hiphop, Klassisk, Jazz, Tale, Tilpas

Vælg den equalizer, som
giver den bedste
musikoplevelse.

Displayindstillinger

Tilpasning

Baggrundslys

10 sek. / 30 sek. /
45 sek. / 60 sek.

Vælg den tid displayet er
bagbelyst.

Lysstyrke

25 niveauer

Vælg kontrastniveau for
at justere lysstyrken.

Skins

Skin 1 / Skin 2

Tilpas din afspiller med
dit favorit skin.

Personligt billede

Tænd / Sluk

Vis et billede efter eget
valg, hvér gang du tænder
for din afspiller.

Omslag

Tænd / Sluk

Markér afkrydsningsfeltet
for at vise omslaget til
den sang du afspiller.

Sleep timer

Fra /15 min / 30 min / 1 time / 1,5 time / 2
timer

Vælg sleep-timer for at
slukke din afspiller
automatisk efter 15, 30, 60,
90 eller 120 minutter
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Indstillinger
Dato og tid

Kliklyd

Oplysninger

Valgmuligheder
Indstil dato

Flere valgmuligheder Beskrivelse
Dag / Måned / År
Indtast dato, måned og år
for at indstille datoen på
din afspiller.

Indstil tid

Timer / Minut / Sekund

Vis tid i overskrift

Markér afkrydsningsfeltet
for at vise tiden øverst på
skærmen.

Enhed

Markér afkrydsningsfeltet
for at høre en kliklyd fra
afspilleren, når du rører
styrepladen eller knapperne.

Hovedtelefoner

Markér afkrydsningsfeltet
for at høre en kliklyd via
hovedtelefonerne, når du
rører styrepladen eller
knapperne.

Oplysningsoversigt

Kundeservicecentre
Nulstil
Nulstil / Annullér
afspilningstæller
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Indtast timer, minutter og
sekunder for at2indstille
tiden på din afspiller.

Kapacitet, Ledig plads,
Enheds-ID, FW-version,
Support-site

Vis information om din
afspiller.
Vis telefonnumre til
kundeservicecentre.
Vælg Nulstil for at
nulstille afspilningstælleren
for "Mest spillede"
afspilningsliste.

Indstillinger
Demo-modus

Valgmuligheder
Demo-modus

Flere valgmuligheder Beskrivelse
Start/Annullér
Fjern markering af dette
valg for at slå demomodus fra.
Tryk på 2 for at starte
demo-mode. Rør blot
en tast foran på afspilleren
for at afslutte denne
mode.

Start demo?

Fabriksindstillinger Gendan
fabriksindstillinger?

Gendan/Annullér

Vælg Gendan for at
slette din afspillers
aktuelle indstillinger og
gendanne
fabriksindstillingerne.

Anvend din afspiller til at gemme og transportere
datafiler
Du kan bruge din afspiller til at gemme og transportere
datafiler ved at kopiere datafiler til folderen Data på
din afspiller via Windows Explorer (Windows
Explorer).

Datafiler gemt i folderen Data kan ikke læses direkte fra afspilleren. Disse datafiler kan kun
læses af en computer, efter at de er blevet flyttet fra afspilleren til computeren.
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Opgradér din afspiller
Din afspiller styres af et internt program, der kaldes for firmware. Nye udgaver af firmwaren
kan udgives, efter du har anskaffet din afspiller.
Et softwareprogram, der hedder Philips Device Manager (Philips Device Manager), vil
overvåge firmwarestatusen på din afspiller og informere dig, hvis ny firmware er tilgængelig.
Du skal have internetforbindelse til dette.
Installér Philips Device Manager (Philips Device Manager) fra den medfølgende CD eller
download den seneste version fra www.philips.com/support eller
www.philips.com/usasupport (for brugere i USA).
Hver gang du forbinder din afspiller til din computer, vil Philips Device Manager (Philips
Device Manager) automatisk forbinde til Internettet og søge efter opdateringer.

Kontrollér manuelt, om din firmware er opdateret
Kontrollér, at din afspiller er fuldt opladet.
1 Forbind din afspiller til computeren..
2 Start Philips Device Manager (Philips Device Manager) fra Start (Start) >
Programs (Programmer) > Philips Device Manager (Philips Device Manager).
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3
4

5

3 Vælg din enhed.
4 Klik på Update (Opdatér).
> Philips Device Manager (Philips Device Manager) kontrollerer om der er ny firmware
tilgængelig på Internettet og installerer det på din afspiller.
5 Når Update completed (Opdatering færdig!) vises på skærmen, klikker du på OK,
hvorefter du kan frakoble afspilleren.
> En meddelelse Updating firmware (Opdaterer firmware) vil blive vist.
Afspilleren genstarter automatisk, så snart firmwaren er opdateret. Din afspiller er nu igen klar til
brug.
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Fejlfinding
Min afspiller springer sange over.
Den sang, der blev sprunget over, kan være beskyttet. Det kan være, at du ikke har
rettigheder til at spille den sang, der blev sprunget over, på din afspiller. Kontrollér
musikrettighederne hos sangleverandøren.
Windows genkender ikke min afspiller.
Du skal sikre dig, at din computer kører Windows XP (SP2 eller højere).
Min afspiller tænder ikke.
Batteriet i din enhed kan være løbet tør for strøm pga. en længere periode uden brug. Oplad
din afspiller.
I tilfælde af fejl på enheden, forbind din afspiller til computeren og brug Philips Device
Manager (Philips Device Manager) til at genoprette din afspiller.
VIGTIGT Alt indhold vil være slettet fra din afspiller, når reparationsprocessen er udført.
Derfor skal du lave en sikkerhedskopi af dine filer, før du reparerer. Efter genoprettelsen
skal du blot synkronisere din afspiller igen for at overføre musik til din afspiller.
1 Start Philips Device Manager (Philips Device Manager) fra Start (Start)> Programs
(Programmer) > Philips Device Manager (Philips Device Manager).
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2
3

5

4

2 Vælg din enhed.
3 Vælg fanen Repair (Reparér).
4 Klik på Repair (Reparér).
> Reparationsprocessen starter.
5 Klik på Yes (Ja) for at fortsætte.
6 Så snart reparationsprocessen er færdig, klik på OK og frakobl din afspiller.
> Afspilleren genstarter automatisk, så snart firmwaren er opdateret. Din afspiller er nu igen klar til
brug.
Der er ingen musik på min afspiller efter en overførsel.
Hvis du ikke kan finde de sange, du har overført til din afspiller, så kontrollér følgende:
• Overførte du ved hjælp af Windows Media Player (WMP)? Filer, der overføres vha.
andre midler, vil kun blive genkendt som datafiler. De vil ikke blive vist i din afspillers
musikbibliotek, og sangene kan heller ikke afspilles.
• Er dine sange i MP3- eller WMA-format? Andre formater vil ikke blive afspillet på
afspilleren.
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Der er ingen billeder på min afspiller efter en overførsel.
Hvis du ikke kan finde de billeder, du har overført til din afspiller, så kontrollér følgende:
• Overførte du dine billeder ved hjælp af Windows Media Player (WMP)? Filer, der
overføres vha. andre midler, vil ikke blive vist på enheden.

• Er Philips Device Plug-in (Philips Device Plug-in) installeret på din computer?
Umiddelbart efter du har overført dine billeder i Windows Media Player (WMP), bør
du kunne se en Philips pop-up-besked på skærmen. Hvis det ikke sker, så mangler plugin’en højst sandsynligt Du kan kontrollere om denne plug-in er tilgængelig på din computer
ved at gå til Control Panel (Kontrolpanel) > Add or Remove Programs (Tilføj eller
slet programmer) og tjekke om Philips Device Plug-in (Philips Device Plug-in) står på
listen. Hvis ikke, kan du geninstallere den fra den medfølgende CD.
• Det kan være, at du har frakoblet dit udstyr for hurtigt efter, at billedoverførslen i
Windows Media Player (WMP) blev afsluttet. Du skal altid vente på, at Philips pop-upbeskeden bliver vist og forsvinder igen, før du frakobler din enhed.
• Er dine fotos i JPEG-format? Fotos i andre formater kan ikke overføres til din afspiller.
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Jeg kan ikke se omslaget på min GoGear-afspiller.

2

1

1 Kontrollér at Retrieve additional information (Hent yderligere oplysninger) på fanen
Internet er markeret. Dette vil sikre, at oplysningerne om sangens omslag også opdateres.
2 Forbind din enhed og vælg fanen Quality (Kvalitet). Kontrollér derefter at
afkrydsningsfeltet Convert files as required by this device (Konvertér filer som krævet
af denne enhed) ikke er markeret i vinduet Device Properties (Egenskaber for enhed).
Min GoGear-afspiller blokerer.
1 Hvis det usandsynlige skulle ske, at din afspiller blokerer, så gå ikke i panik. Put en lille nål
eller en anden spids genstand ind i reset-hullet placeret på bagsiden af afspilleren. Tryk ned
indtil afspilleren slukker.
Det eksisterende indhold på din afspiller vil ikke blive slettet.
2 Hvis der ikke sker noget, så genoplad batteriet i mindst 4 timer, og prøv at tænde eller
nulstille igen. Hvis ikke dette virker, så er du måske nødt til at reparere din afspiller med
Philips Device Manager (Philips Device Manager). (Se afsnittet Opgradér din
afspiller i denne brugervejledning for yderligere oplysninger).
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Min afspiller er fuld, og jeg har færre sange på min afspiller, end jeg forventede.
Din afspiller har en harddiskhukommelse til at gemme sange. Kontrollér dit modelnummer
for at se den faktiske hukommelsesstørrelse. Du kan gemme flere sange på din afspiller, hvis
du bruger WMA-formaterede sange i 64kbps+ med variabel bithastighed.
+ Lagerkapacitet baseret på 4 minutter pr. sang og 64 kbps WMA-kode.
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Vigtige sikkerhedsoplysninger
Generel vedligeholdelse
Undgå beskadigelse eller fejlfunktion:
• Udsæt ikke apparatet for overophedning fra varmeapparater eller direkte sollys.
• Tab ikke afspilleren, og sørg for, at der ikke falder ting ind i den.
• Udsæt ikke din afspiller for vand. Udsæt ikke hovedtelefonstikket eller batterirummet for
vand, da vandindtrængen i sættet kan medføre stor skade.
• Brug ikke rengøringsmidler, som indeholder alkohol, ammoniak, benzol eller slibemidler, da
disse kan ødelægge enheden.
• Tændte mobiltelefoner i nærheden kan forårsage forstyrrelser.
• Tag sikkerhedskopier af dine filer. Du skal sørge for, at du ikke sletter den originale udgave
af de filer, du har hentet over på din enhed. Philips er ikke ansvarlig for tab af indhold i de
tilfælde, hvor produktet beliver beskadiget, eller der ikke kan læses fra produktet.
• Håndter (overfør, slet osv.) kun dine musikfiler ved hjælp af den medfølgende
musiksoftware for at undgå problemer!
Om betjenings- og opbevaringstemperaturer
• Skal betjenes på et sted, hvor temperaturen altid er mellem 0 og 35º C (32 til 95º F).
• Skal betjenes på et sted, hvor temperaturen altid er mellem -20 og 45º C (-4 til 113º F).
• Batteriets levetid kan falde under forhold med lave temperaturer.
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Hørelsesbeskyttelse
Lyt ved moderat lydstyrke.
• Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan give høreskader. Dette produkt kan
afgive lyde i decibelområder, som kan forårsage høretab for en normal person, selv
ved under ét minuts lytning. De højere decibelområder tilbydes til de, som måske
allerede har lidt et lettere høretab.
• Lyd kan snyde. I løbet af nogen tid vænner din hørelses “komfortniveau” sig til højere
lydstyrker. Så efter længere tids lytning, så kan det, der lyder “normalt”, faktisk være højt
og skadeligt for din hørelse. For at sikre dig imod dette, skal du indstille lydstyrken på et
sikkert niveau, før din hørelse vænner sig til niveauet, og så skal du efterfølgende skrue op.
For at finde et sikkert lydniveau:
• Indstil lydstyrken til et lavt niveau.
• Hæv langsomt lydstyrken, indtil du kan høre det klart og behageligt uden forvrængning.
Lyt i rimelige tidsrum:
• Længere tids udsættelse for lyd, selv ved normalt “sikre” niveauer, kan også forårsage
høretab.
• Sørg for, at du anvender apparatet med måde, og hold passende pauser.
Sørg for, at følgende retningslinier overholdes, når du bruger hovedtelefoner.
• Lyt ved en rimelig lydstyrke i rimelige tidsrum.
• Pas på du ikke justerer lydstyrken, efterhånden som din hørelse tilvænnes niveauet.
• Skru ikke så højt op for lydstyrken, at du ikke kan høre noget omkring dig.
• I potentielt farlige situationer skal du være ekstra opmærksom eller midlertidigt holde op
med at bruge hovedtelefonerne.
• Brug ikke hovedtelefoner under kørsel af et motoriseret køretøj, på cykel, på skateboard
etc.; det kan skabe en farlig trafiksituation, og mange steder er det ulovligt.
Vigtigt (gælder for modeller med medfølgende hovedtelefoner):
Philips garanterer, at deres audio-afspillere overholder retningslinierne fra relevante
kontrolinstanser med hensyn til maksimal lydstyrke, hvis der anvendes den originale model af
de vedlagte høretelefoner. Hvis der opstår behov for udskiftning, anbefaler vi, at du kontakter
din forhandler for at bestille en model, som er magen til den originale, som blev leveret af
Philips.
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Oplysninger om copyright
Alle nævnte navnt brugt som varemærke er de respektive fabrikanters varemærke eller
registreret varemærke.
Uautoriseret reproduktion og distribution af internet/cd-indspilninger er en overtrædelse af
copyright-lovgivningen og internationale aftaler.
Fremstilling af uautoriserede kopier med copyrightbeskyttet materiale, inkl.
computerprogrammer, filer, udsendelser og lydoptagelser, kan være en krænkelse af
ophavsretten og kan udgøre en lovovertrædelse. Dette udstyr må ikke bruges til sådanne
formål.
“Dette produkt er beskyttet af visse intellektuelle ejendomsrettigheder som tilhører
Microsoft Corporation. Anvendelse eller distribution af denne teknologi uden for dette
produkt er forbudt uden en licens fra Microsoft eller et autoriseret Microsoft datterselskab.
Indholdsleverandører anvender en teknologi til styring af digitale rettigheder til Windows
Media i denne enhed (“WM-DRM”) til beskyttelse af deres indhold (“Sikkert indhold”) så
deres intellektuelle ejendomsret, herunder copyright, til et sådant indhold ikke overtrædes.
Denne enhed anvender WM-DRM software til afspille sikkert indhold (“WM-DRM
Software”). Hvis WM-DRM-softwaren i denne enhed ødelægges, eller dens regler
overtrædes, kan Microsoft tilbagekalde WM-DRM-softwarens rettigheder til at erhverve nye
licenser til at kopiere, vise og/eller afspille et sikkert indhold. (Dette kan ske på begæring fra
softwaren eller ejerne af det sikre indhold (“Det sikre indholds ejere”)). Tilbagekaldelse kan
også forhindre enhedens evne til at overføre, lagre, kopiere, vise og/eller afspille et sikkert
indhold, som du kan have lagret tidligere på enheden. Tilbagekaldelse ændrer ikke WM-DRMsoftwarens evne til at spille ubeskyttet indhold. Listen over tilbagekaldt WM-DRM-software
sendes til din enhed, når du downloader en licens til et sikkert indhold fra Internettet eller en
PC. Microsoft kan i forbindelse med et sådant indhold også downloade tilbagekaldelseslister
på din enhed på vegne af ejere af et sikkert indhold, der kan gøre enheden ude af stand til at
kopiere, vise og/eller afspille et sikkert indhold.
I tilfælde af tilbagekaldelse vil Philips forsøge at stille softwareopdateringer til rådighed, der
gendanner evnen helt eller delvist til at overføre, lagre åbne, kopiere, vise og /eller afspille et
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sikkert indhold. Muligheden for at stille sådanne opdateringer til rådighed afhænger dog ikke
alene af Philips. Philips garanterer ikke, at sådanne softwareopdateringer vil være til rådighed
efter en tilbagekaldelse. Hvis sådanne opdateringer ikke er til rådighed, vil enheden ikke
kunne overføre, lagre åbne, kopiere, vise og /eller afspille et sikkert indhold - heller ikke
indhold, som du tidligere har lagret på enheden.
Selvom sådanne softwareopdateringer er tilgængelige kan de måske ikke en gang få enheden
til at overføre, lagre åbne, kopiere, vise og /eller afspille et sikkert indhold, der tidligere er
lagret på enheden. I visse tilfælde kan du måske overføre indholdet fra PC’en. I andre tilfælde
skal du måske købe tidligere erhvervet sikkert indhold igen.
Sammenfattende: Microsoft, ejere af sikkert indhold og distributører af sikkert indhold kan
nægte eller begrænse din adgang til et sikkert indhold. De kan også gøre enheden ude af
stand til at overføre, lagre åbne, kopiere, vise og /eller afspille et sikkert indhold, selv når du
har betalt og erhvervet det. Ingen af dem skal bruge hverken dit eller Philips samtykke eller
godkendelse for at kunne nægte, tilbageholde eller på anden måde begrænse din adgang til
sikkert indhold eller hindre enheden i at overføre, lagre åbne, kopiere, vise og /eller afspille
et sikkert indhold. Philips garanterer ikke for, at du kan overføre, lagre åbne, kopiere, vise og
/eller afspille et sikkert indhold.”
PlaysForSure-, Windows Media- og Windows-logoerne er varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
Dataregistrering
Philips forpligter sig til at forbedre produktkvaliteten og forøge Philips-brugernes kendskab.
For at forstå udstyrets brugerprofil, registrerer udstyret en vis info/data til den permanente
hukommelse i enheden. Disse data bruges til at identificere og opdage de fejl eller problemer,
som du - som bruger - kan støde på, når du bruger udstyret. De gemte data, vil f.eks. være
afspilningstiden i musikindstilling, afspilningstid i tunerindstilling, hvor mange gange der er
forekommet lavt batteri etc. De gemte data afslører ikke indholdet eller de medier, der
anvendes på udstyret eller downloadkilden. De gemte data, vil f.eks. være afspilningstiden i
musikindstilling, afspilningstid i tunerindstilling, hvor mange gange der er forekommet lavt
batteri etc. De gemte data afslører ikke indholdet eller de medier, der anvendes på udstyret
eller downloadkilden.
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Bortskaffelse af dit gamle produkt
Afspilleren er designet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan
genbruges og genanvendes.
Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på
hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EU.
Undersøg de lokale særskilte indsamlingssystemer til elektriske og elektroniske
produkter.
Du bør følge de lokale regler og ikke bortskaffe dine gamle produkter med dit normale
husholdningsaffald. En korrekt bortskaffelse af dine gamle produkter, vil være med til at
forebygge potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.
Modifikationer
Modifikationer, der ikke er autoriserede af fabrikanten, kan annullere brugertilladelsen til
betjening af dette udstyr.

Bemærkning til brugere i EU
Dette apparat opfylder EU-krav vedrørende radiointerferens.
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Tekniske data
Strømforsyning
Multistrøm oplader/adapter:

600 mAh Li-ion internt genopladeligt batteri**
4 timer fuld opladning; 1 time hurtigopladning

Mål

90 x 46 x 9mm

Vægt

48g

Billed/display

Hvid baggrundsbelyst LCD-skærm 128 x 160 pixel, 65K farver

Lyd

Kanalseparation

35dB

Equalizerindstillinger

SRS WOW, rock, funk, tekno,
hiphop, klassisk, jazz, tale, tilpas

Frekvensområde

20-16.000Hz

Signal/støjforhold

> 82dB

Udgangseffekt (RMS)

2x10mW

Lydafspilning
Spilletid

20 timer**

Komprimeringsformat

MP3 (8-320 kbps og VBR)
WAV
WMA (32-192kbps; Samplehastigheder: 8; 11,025; 16,
22,050; 24; 32; 44,1; 48kHz)

ID3-tag support

Albumtitel, genrenavn, titel på nummer og kunstnernavn
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Lagermedium
Indbygget hukommelseskapacitet SA9100 1GB+ Flash memory
SA9200 2GB+ Flash memory
Tilslutningsmuligheder

Hovedtelefoner 3,5mm, USB 2.0++, Philips dockingstation,
5V jævnstrøm

Overførsel af musik og fotos

Vha. Windows Media Player 10

Dataoverførsel

Vha. Windows Explorer

Systemkrav

Windows® XP (SP2 eller derover)
Pentium klasse 300MHz processor eller større
128MB RAM
500MB harddiskplads
Internetforbindelse
Microsoft Internet Explorer 6.0 eller senere
Videokort
Lydkort
USB-port

** Genopladelige batterier har kun et begrænset antal opladningscyklusser og skal muligvis udskiftes med tiden.
Batteriets levetid og antallet af opladningscyklusser varierer afhængigt af brug og indstillinger.
+ 1MB = 1 mio. bit - den disponible lagerkapacitet er mindre.
1GB = 1 mia. bit - den disponible lagerkapacitet er mindre.
Fuld hukommelseskapacitet er måske ikke tilgængelig, da en del af hukommelsen vil være reserveret til afspilleren.
Lagerkapacitet baseret på 4 minutter pr. sang og 64 kbps WMA-kode.
++ Den faktiske overførselshastighed kan variere, afhængigt af, hvilket operativsystem og hvilken software du bruger.
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Ordliste
Album

En samling af sange / fotos.

Kontekstafhængig menu

En menu, der består af handlinger/funktioner, der kan udføres, og som
afhænger af den aktuelle status.

Styring af
digitale rettigheder (DRM)

En teknologi, der giver digitalt indhold et højt beskyttelsesniveau ved at
kode det med en kryptografisk nøgle. Autoriserede modtagere (eller
slutbrugere) skal erhverve en licens for at kunne fjerne spærringen og
bruge indholdet.

Svinghjul

Et SuperscrollTM koncept, der benytter metaforen hjul og dettes fysik, dvs.
Den tilførte energi definerer hastighed, deceleration.

Genrer

En særlig stil eller type af musik.

MP3

Et audiokomprimeringsformat, også kendt som MPEG-1 Audio Layer 3.

Foto

Billeder, fotos og tegninger i JPEG-format.

Afspilningsliste En liste med digitalt medieindhold.
Afspilningsliste En afspilningsliste, som du kan oprette på din afspiller ved at tilføje dine
på farten
favoritsange, album, kunstnere og genrer under musikafspilningen.
Brænde

Kopiering af digitalt medieindhold fra en lyd-CD. Indholdet kan
konverteres til et andet digitalt format under brændingsprocesen.

Rodmenu

Hovedmenuen, der ligger øverst i brugerinterfacets træstruktur.

Sampler

En lydafspilningsfunktion til afspilning af små klip af forskellige sange.
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Skin

Et brugerinterface med et alternativt udseende og med brugertilpassede
funktioner.

Sange

Et individuelt nummer eller et diskret stykke lydindhold.

Superscroll

TM

En Philips varemærkebeskyttet brugerinterface-navigatorfunktion, der
forbedrer hastigheden, hvormed lange lister med indhold kan gennemses.

Synkronisering Processen der vedrører vedligeholdelsen af digitale mediefiler på en
bærbar enhed baseret på regler specificeret af brugeren. Denne kan kræve
kopiering af digitale mediefiler fra en computer til en enhed, opdatering af
information på enheden eller sletning af filer på enheden.
Miniaturebillede En lille udgave af hovedbilledet, som bruges til indeks og til at bladre i.
Titel

Den største enhed af digitalt medieindhold. For en CD kan det være
navnet på CD’en.

Lodret
De styretaster som bruges til at muliggøre bladning op/ned igennem en
berøringspanel liste.
WAV

Et digitalt mediefilformat, der bruges til at gemme lydfiler.

Windows Media En lydfil iWindows Media Format. Lydindholdet i filen er kodet med et af
Audio (WMA) Windows Media Audio codecs.
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PHILIPS forbeholder sig retten til at ændre design og specifikationer med henblik på at
forbedre produktet uden forudgående varsel.
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