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Aan de slag
Overzicht van het hoofdmenu
Menu Modus Handeling

Muziek Hiermee speelt u uw digitale muziektracks af
FM-radio Hiermee luistert u naar FM-radio
Opnamen Hiermee maakt u opnamen of beluistert u deze
Mapweergave Hiermee geeft u bestanden in mappen weer
Instellingen Hiermee past u de instellingen van de digitale audiospeler aan
Nu afspelen Hiermee geeft u het huidige afspeelscherm weer

Aansluiten en opladen
De GoGear Mix heeft een ingebouwde accu die via de USB-poort 
van een computer kan worden opgeladen.
De digitale audiospeler op een computer aansluiten
1 Schuif de geïntegreerde USB-plug ( ) van de digitale 

audiospeler naar buiten.
2 Steek de USB-plug in een vrije USB-poort van de computer.
3 Zet de computer aan.

De GoGear Mix wordt opgeladen. >

Opmerking
Laad de GoGear Mix bij het eerste gebruik gedurende 3 uur op. •
De laadanimatie stopt en het pictogram  •  wordt weergegeven wanneer het 
oplaadproces is voltooid.

Software installeren
De digitale audiospeler is voorzien van de volgende software: 
•	Philips Device Manager	(helpt	u	bij	het	downloaden	van	firmware-updates	voor	de	

digitale audiospeler)

Wanneer u de digitale audiospeler voor het eerst op de PC aansluit, wordt er een pop-
upvenster weergegeven:
1 Selecteer Install Philips Device Manager (Philips Device Manager installeren).
2 Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.



De GoGear Mix in- 
en uitschakelen
1 Verschuif z en houd deze knop 

ongeveer 2 seconden vast om te 
schakelen tussen de modi aan en uit.

 
De digitale audiospeler heeft een 
vergrendeling om onbedoelde 
bediening te voorkomen.
1 Beweeg de schuifknop naar  om 

tijdens het afspelen de knoppen te 
vergrendelen.

Alle knoppen behalve de  >
volumetoetsen worden vergrendeld 
en op het display verschijnt een 
vergrendelpictogram.

2 Beweeg de schuifknop naar het 
midden om de knoppen weer te 
ontgrendelen.

Muziek
Naar muziek luisteren
1 Selecteer  in het hoofdmenu.
2 Navigeer door de submenu's om uw 

muziek te selecteren.
3 Druk op 2; om af te spelen.

Druk op •	 2; om te wisselen tussen 
onderbreken en afspelen.

Radio
Naar FM-radio luisteren
1 Selecteer  in het hoofdmenu.

Het snoer van de oortelefoon dient als •	
FM-antenne.

Handmatig afstemmen op een 
radiozender
In de modus  kunt u handmatig afstemmen 
op een radiozender:
1 Houd 3/4 ingedrukt om te zoeken naar 

het volgende sterkere signaal.
2 Druk kort op 3/4 om de frequentie 

nauwkeurig af te stellen.

Als het pop-upvenster niet automatisch wordt weergegeven:
1 Selecteer Deze computer (Windows XP/Windows 2000)/Computer (Windows Vista).
2 Klik met de rechtermuisknop op Philips GoGear Mix.
3 Selecteer Install Philips Device Manager (Philips Device Manager installeren).
4 Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.



Automatisch afstemmen op 
een voorkeurzender
Met de functie voor automatisch 
afstemmen van de digitale audiospeler 
kunt u radiozenders zoeken en deze 
opslaan onder voorkeurnummers.
1 Selecteer in de modus  

[Automatisch afstemmen].
De radio stemt automatisch af op  >
radiozenders en slaat de frequenties 
op als voorkeurzenders.
U kunt 20 voorkeurzenders instellen. >
Als u het automatisch afstemmen wilt  >
stoppen, drukt u op O.
Houd  > O 2 seconden ingedrukt om de 
radiomodus te sluiten.

Een voorkeurzender 
beluisteren
1 Selecteer in de modus  een 

voorkeurzender.
2 Druk op 3 of 4 om naar een 

andere voorkeurzender te gaan.
3 Houd 3 of 4 2 seconden ingedrukt 

om naar het volgende sterke signaal 
te zoeken.

Houd •	 O 2 seconden ingedrukt om 
de radiomodus te sluiten.

Opmerking Als u voorkeurzenders 
wilt afspelen, dient u eerst 
radiozenders op te slaan als 
voorkeurzenders.

Opnamen
FM-radio opnemen  
(Alleen beschikbaar bij sommige 
versies!)
1 Selecteer in het hoofdmenu  > 

[Opname van FM-radio starten].
Druk op •	 2; om te wisselen tussen 
onderbreken en opnemen.

2 Druk op O om te stoppen.
3 Druk op 2; om de opname op te 

slaan of druk op O om te annuleren.
De opnamen zijn op de speler  >
opgeslagen. (Bestandsnaamindeling: 
FMRECXXX.WAV waarbij XXX het 
automatisch gegenereerde nummer 
van de opname is.)

U kunt uw opnamen terugvinden 
onder [Opnamebibliotheek] > 
[FM-radio].

Audio/spraak opnemen
U kunt als volgt audio/spraak opnemen 
met de ingebouwde microfoon (zie 
sectie Overzicht voor de locatie van 
de ingebouwde microfoon):
1 Selecteer in het hoofdmenu  > 

[Spraakopname starten].
Druk op •	 2; om te wisselen tussen 
onderbreken en opnemen.

2 Druk op O om te stoppen.



Hulp nodig?
Gebruikershandleiding
Raadpleeg de gebruikershandleiding die op deze 
speler is opgeslagen.
Online
Ga naar www.philips.com/welcome

Product registreren
Omdat u uw product kunt upgraden, raden 
wij u aan uw product te registreren op 
www.philips.com/welcome, zodat we u kunnen 
informeren zodra er nieuwe gratis upgrades 
beschikbaar zijn.

Specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. 
Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics 
Electronics N.V. of de respectieve eigenaren 
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. 
Alle rechten voorbehouden. www.philips.com

Gedrukt in China
wk9045

Het product en de ingebouwde accu recyclen
Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen, welke gerecycled 

en opnieuw gebruikt kunnen worden.
Als u op uw product een doorgekruiste afvalcontainer op wieltjes ziet, betekent dit dat 
het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EC:
Plaats uw product niet bij het andere huishoudelijke afval. Win informatie in over de lokale 
wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten. 
Door u op de juiste wijze van oude producten te ontdoen, voorkomt u negatieve 
gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Uw product bevat een accu die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone 
huishoudelijke afval mag worden weggegooid. Om de werking en de veiligheid van uw product te 
garanderen,	dient	u	uw	product	naar	een	officieel	inzamelingspunt	of	servicecentrum	te	brengen	waar	
een deskundige de accu kan verwijderen of vervangen zoals weergegeven in de gebruikershandleiding.
Win inlichtingen in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van accu's. Door 
u op de juiste wijze van accu's te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de 
volksgezondheid.

3 Druk op 2; om de opname op te 
slaan of druk op O om te annuleren.

De opnamen zijn op de speler  >
opgeslagen. (Bestandsnaamindeling: 
VOICEXXX.WAV waarbij XXX het 
automatisch gegenereerde nummer 
van de opname is.)

U kunt uw opnamen terugvinden 
onder [Opnamebibliotheek] > 
[Spraak].

www.philips.com/welcome
www.philips.com/welcome
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