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Country Helpdesk Tariff / min Keep ready

Europe

Belgique 070 253 010 €0.17 La date d’achat la référence et le numéro de série du produit
Danmark 3525 8761 Local tariff Forbrugeren’s indkøbsdato, type/model-og serienummer
Deutschland 0180 5 007 532 €0.12 Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
Españal 902 888 785 €0.15 Fecha de compra e número del modelo e número de serie
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France 08 9165 0006 €0.23 La date d’achat la référence et le numéro de série du produit
Ireland 01 601 1161 Local tariff Date of Purchase. Model number and Serial number
Italia 199 404 042 €0.25 La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxembourg 40 6661 5645 Local tariff La date d’achat, la référence et le numéro de série du produit
Nederland 0900 0400 063 €0.20 De datum van aankoop, modelnummer en serienummeret
Norge 2270 8250 Local tariff Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Portugal 2 1359 1440 Local tariff A data de compra, número do modelo e número de série
Schweiz 02 2310 2116 Local tariff Das Kaufdatum und Modellnummer und Seriennummer
Suomi 09 2290 1908 Paikallinen hinta Ostopäivä ja tarkka mallinumero ja sarjanumero
Sweden 08 632 0016 Local tariff Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
UK 0906 1010 017 £0.15 Date of Purchase, Model number and Serial number
Österreich 0820 901115 €0.20 Das Kaufdatum. Mocellnummer und Seriennummer

North America

Canada 1-800-661-6162 Free Date of Purchase. Model number 
 (Francophone)  and Serial number
 1-888-744-5477
 (English / Spanish)
USA 1-888-744-5477 Free Date of Purchase, Model number and Serial number

Asia

China 4008 800 008 Local tariff Date of Purchase, Model number and Serial number
Hong Kong 2619 9663 Local tariff Date of Purchase, Model number and Serial number
Korea (02) 5961195/1196 Local tariff Date of Purchase, Model number and Serial number
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Tervetuloa
Tietoja uudesta soittimestasi
Hankkimallasi uudella laitteella voit nauttia seuraavista ominaisuuksista:

- MP3 ja WMA äänentoistosta
- Kuvien katsominen
- FM radio*
- Nauhoitus: Puhe, FM Radio*, linjatulo

* Lisätietoja seuraavista toiminnoista, katso “Yksityiskohtaiset tiedot” sivulta 23 tästä manuaalista.

Lisävarusteet
Seuraavat lisävarusteet tulevat soittimen mukana:

* FM radio on käytettävissä vain tietyillä alueilla. Ei käytettävissä euroopassa.

Kuuloke
(toimitetaan 3
erikokoisen
kumikuvun kanssa)

Yhdistetty laturi /
USB kaapeli

Suojapussi

Euroopalle ja muille alueille:
CD-ROM, mukana Windows Media
Soitin. Philipsin Laite Hallinta ohjelma,
Philipsin Laitteen Lisäohjelma,
Käyttöopas, Opasohjelma, Useimmin,
kysytyt kysymykset.

USA:LLE:
Helppo Aloitus CD 1 ja 2, mukana
Windows Media Soitin, Philipsin Laite
Hallinta ohjelma, Philipsin Laitteen
Lisäohjelma, Käyttöopas, Opasohjelma,
Useimmin, kysytyt kysymykset.
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Kappaleiden ja soittolistojen hallinnointi Windows Media
Soitin

Poista kappaleita ja soittolistoja Windows Media Soitin kirjastosta

1. klikkaa korostaaksesi kohteen.

2. Paina oikean puolimmaista hiirennappia ja valitse Poista poistaaksesi kohteen.

Poista raitoja soittimesta

Kytke soitin tietokoneeseen.Valitse soittimesta poistettavat kappaleet laitteen paneelilta. Paina tietokoneen 
näppäimistön Delete-näppäintä.

Kappaleiden tietojen muokkaaminen Windows Media Soitin kautta
1.Valitse Kirjasto valitsin.

2. Korosta kappale jota haluat muokata, paina oikean puolimmaista hiirennappia ja valitse Muokkaa.

3. Muokkaa teksti ruudun sisällä suoraan.

Kappaleiden etsiminen Windows Media Soitin
1.Valitse Kirjasto valitsin.

2. Anna etsittävä sana etsintäkenttään.

3. Klikkaa Etsi aloittaaksesi etsinnän.

4. Lista kappaleista jotka sisältävät etsittävän sanan tulevat näkyviin.

5.Voit soittaa, siirtää, poistaa, lisätä niitä synkronointi listaan, jne.

Kuvat

VINKKI
Soittolistoja ei ole mahdollista poistaa GoGear soittimesta kayttamalla Windows Media 
Soitin.Voit ainoastaan poistaa soittolistoja itse laitteen kautta tai käyttämällä Windowsin
Resurssienhallinta.

✔

TÄRKEÄÄ
Varmista että Philips Laite Lisä-ohjelma on asennettu koneeseesi.Tämä lisä-ohjelma on kriittinen kuvien
tukemisen käyttöön ottamiseksi soittimessasi. Se on automaattisesti asennettu mukana tulleelta CD:ltä kun
klikkaat Asenna ohjelmisto ikkunassa.

Tarkistaaksesi onko lisä-ohjelma asennettu, mene Asetukset ikkunaan > Lisää/Poista sovellus ja tarkista
että Lisä-ohjelma on listalla.
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Siirry    tietoihin  >  Tallenteet.
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Käyttöturvallisuus ja huolto
Yleishuolto
Vaurioiden ja toimintahäiriöiden välttäminen :

- Käsittele kiintolevysoitintasi huolella. Käytä iskunkestävää suojapussia.
– Älä altista laitetta lämmityslaitteesta johtuvalle liialliselle lämmölle tai suoralle auringonvalolle.
– Älä pudota soitinta äläkä pudota mitään sen päälle.
– Älä päästä soitinta uppoamaan veteen. Älä altista kuulokeliitäntää tai paristolokeroa vedelle. Vesi voi

vahingoittaa laitetta.
– Älä käytä mitään alkoholia, ammoniakkia, bentseeniä tai hankausaineita sisältäviä puhdistusaineita, sillä ne

voivat vahingoittaa laitetta.
– Toiminnassa olevat kännykät lähellä voivat aiheuttaa häiriöitä.
– Ota tiedostoista varmuuskopiot. Varmista, että säilytät alkuperäiset tiedostot hdd-soittimeen ladatuista

tiedostoista. Philips ei vastaa menetetystä sisällöstä, jos tuote vauroituu tai kiintolevyä ei enää voi lukea
tai käyttää.

- Vältyt ongelmilta, kun hallitset tiedostoja (esimerkiksi siirtämistä ja poistamista) laitteen mukana 
toimitetulla ohjelmistolla.

Tietoja käyttö- ja säilytyslämpötiloista
– Käytä soitinta aina paikassa, jonka lämpötila on 0-35 ºC (32 - 95º F)
– Käytä soitinta aina paikassa, jonka lämpötila on -20-45 ºC (-4 - 113º F).
– Soittimen akun käyttöikä voi lyhentyä matalissa lämpötiloissa.

Kuunteluturvallisuudesta:
Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kuulokkeiden käyttö kovalla äänenvoimakkuudella voi
heikentää kuuloasi. Suosittelemme käytettäväksi kuulokemallia SHE9500 tämän tuotteen kanssa.

Tärkeää (malleissa, joihin sisältyy kuulokkeet):

Philips takaa digisoittimiensa parhaan mahdollisen, säännösten mukaisen äänenlaadun vain 
käytettäessä laitteen mukana toimitettuja alkuperäisiä kuulokkeita. Mikäli tämä tuote on vaihdettava, Philips
suosittelee ottamaan yhteyttä jälleenmyyjään ja tilaamaan Philipsin toimittamaa alkuperäistä mallia vastaavan
tuotteen.

Liikenneturvallisuus:
Älä käytä laitetta ajon tai pyöräilyn aikana, sillä seurauksena voi olla onnettomuus.

Tekijänoikeustiedot
- Kaikki mainitut kaupalliset nimet ovat vastaavien valmistajiensa palvelu-, tuote- tai rekisteröityjä

tavaramerkkejä.
- Internet- ja CD-tallenteiden luvaton kopiointi ja jakelu voi olla tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten

sopimusten vastaista.
- Kopiosuojatun materiaalin esim. tietokoneohjelmien, tiedostojen, radio- ja tv-lähetysten ja äänitallenteiden

luvaton kopiointi rikkoo kopiosuojaoikeutta ja on siksi laitonta. Tätä laitetta ei saa käyttää sellaiseen
tarkoitukseen.

46
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Vanhojen tuotteiden hävittäminen oikealla tavalla auttaa vähentämään
ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.







FFiinnssee  vveerrssiiee ((FFiinnnniisshh))

”Tätä tuotetta suojaavat tietyt Microsoft Corporationin immateriaalioikeudet. Tällaisen tekniikan käyttö tai
levitys tämän tuotteen ulkopuolella on kielletty ilman Microsoftin tai valtuutetun Microsoft-tytäryhtiön
lisenssiä.

Sisällöntuottajat käyttävät tähän laitteeseen sisältyvää, Windows Mediaan perustuvaa digitaalisten oikeuksien
hallintatekniikkaa (WM-DRM) sisältönsä koskemattomuuden suojaamiseen (suojattu sisältö), jotta niiden
immateriaalioikeuksia, tekijänoikeudet mukaan lukien, ei rikottaisi. Tässä laitteessa käytetään WM-DRM-
ohjelmistoa suojatun sisällön toistoon. Jos tämän laitteen WM-DRM-ohjelmiston turvallisuus vaarantuu,
Microsoft saattaa kumota (joko omasta aloitteestaan tai suojatun sisällön omistajien pyynnöstä) WM-DRM-
ohjelmiston oikeuden hankkia uusia käyttöoikeuksia suojatun sisällön kopiointia, näyttöä ja/tai toistoa varten.
Kumoaminen saattaa myös rajoittaa laitteesi kykyä siirtää, tallentaa, kopioida, näyttää ja/tai toistaa suojattua
sisältöä, joka siihen on tallennettu aikaisemmin. Kumoaminen ei muuta WM-DRM-ohjelmiston kykyä toistaa
suojaamatonta sisältöä. Kumottujen WM-DRM-ohjelmistojen luettelo lähetetään laitteeseen aina, kun lataat
suojatun sisällön käyttöoikeuden Internetistä tai tietokoneelta. Microsoft voi myös ladata laitteeseesi tällaisen
käyttöoikeuden yhteydessä suojatun sisällön omistajien puolesta kumousluetteloja, jotka saattavat estää laitet-
tasi kopioimasta, näyttämästä ja/tai toistamasta suojattua sisältöä.

Kumoamisen tapauksessa Philips pyrkii tuomaan saataville ohjelmistopäivityksiä, jotka palauttavat kokonaan tai
osittain laitteen kyvyn siirtää, tallentaa, avata, kopioida, näyttää ja/tai toistaa suojattua sisältöä. Tällaisten päivi-
tysten tuominen saataville ei kuitenkaan riipu pelkästään Philipsistä. Philips ei takaa, että tällaisia
ohjelmistopäivityksiä on kumoamisen jälkeen saatavissa. Jos päivityksiä ei ole saatavissa, laitteesi ei pysty
siirtämään, tallentamaan, kopioimaan, näyttämään ja/tai toistamaan suojattua sisältöä – ei myöskään suojattua
sisältöä, joka siihen on tallennettu aikaisemmin.

Lisäksi jos päivityksiä on saatavissa, ne eivät välttämättä takaa, että laitteesi pystyy siirtämään, tallentamaan,
kopioimaan, näyttämään ja/tai toistamaan suojattua sisältöä, joka siihen on tallennettu aikaisemmin. Joissakin
tapauksissa sisällön siirtäminen tietokoneesta voi olla mahdollista. Muissa tapauksissa joudut mahdollisesti
ostamaan aiemmin hankkimasi suojatun sisällön uudelleen.

Yhteenveto: Microsoft, suojatun sisällön omistajat ja suojatun sisällön jakelijat voivat estää sinua käsittelemästä
suojattua sisältöä tai rajoittaa sen käsittelyä. Ne voivat myös kumota laitteesi kyvyn siirtää, tallentaa, kopioida,
näyttää ja/tai toistaa suojattua sisältöä, myös siinä tapauksessa että olet maksanut sisällöstä ja hankkinut sen
itsellesi. Mikään näistä osapuolista ei tarvitse suostumustasi tai Philipsin suostumusta tai hyväksyntää sille, että
ne epäävät, estävät tai muulla tavoin rajoittavat mahdollisuuttasi käyttää suojattua sisältöä tai kumoavat lait-
teesi kyvyn siirtää, tallentaa, avata, kopioida, näyttää ja/tai toistaa suojattua sisältöä. Philips ei takaa, että pystyt
siirtämään, tallentamaan, avaamaan, kopioimaan, näyttämään ja/tai toistamaan suojattua sisältöä.”
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