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IIrrrroottttaammaallllaa  ssooiittttiimmeenn  ooiikkeeiinn

Irrottamalla soittimen oikein vältät tietojen katoamisen.    
Poistu DDMMMM-ohjelmasta.  PPCC  kkääyyttttääjjiillllee::  Nasoittimenuta tehtäväpalkin 
kuva ketta .  MMAACC  kkääyyttttääjjiillllee: Vedä ja pudota soitin TTrraasshh
(Roskakoriin) , ennen kuin katkaiset virran.  Irrota USB-johto.

MMUUIISSTTUUTTUUSS!!
WINDOWS 98SE -KÄYTTÄJÄT:
ÄÄLLÄÄ  LLIIIITTÄÄ soittimen tietokoneeseen, EENNNNEENN  KKUUIINN olet asentanut
ohjaimen tietokoneeseen.

1

VVaallmmiisstteelluuttooiimmeett

LLiiiittää  ssooiittttiimmeenn  ttiieettookkoonneeeesseeeenn
Avaa USB-suojus.  Kytke soittimen tietokoneeseen tuotteen mukana
toimitetulla USB-kaapelilla sen jälkeen.

3

AAsseennnnuuss
Pane tuotteen mukana toimitettu CD-levy tietokoneen CD-asemaan.
Suorita asennus noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

1

JJäärrjjeessttää  jjaa  ssiiiirrrrää  kkaappppaalleeeett  DDMMMM--oohhjjeellmmaann  aavvuullllaa
Käynnistä tietokoneessa oleva DMM-ohjelma Windowsin työpöydältä
tai Käynnistä-valikosta.  Käynnistä DMM Macin työpöydältä tai
Macintosh HD -kuvakkeen kautta. Järjestä kappaleet DMM-ohjelman
avulla.  Siirrä musiikkitiedostoja tietokoneesta soittimeen.

4

VIHJE

Voit selvittää USB-portin sijainnin tietokoneesi käyttöoppaasta.  
Etsi USB-symboli tietokoneen keskusyksiköstä.

✔

LLaattaaaa  aakkkkuu  
Avaa USB-suojus.  Liitä mukana toimitettava laturi USB-porttiin ja
päävirtalähteeseen.  Akun parhaan toimivuuden varmistamiseksi sitä
kannattaa ladata vähintään 4 tuntia ennen ensimmäistä käyttökertaa.

2

VIHJE
Tästä ilmaisimesta voit tarkistaa akun tiedot latauksen aikana.

✔

KKääyynnnniissttää  jjaa  nnaauuttii!!
Kytke virta pitämällä 22;; painettuna vähintään kaksi sekunnin ajan, 
jos käynnistysnäyttö ei tule näkyviin automaattisesti.  
Nyt olet valmis nauttimaan uudesta musiikkikokemuksesta.

6

5

4 HRS =
1 HR =
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OOssaanniimmiittyykksseett

1 22;; Pitkä painallus = virtakytkin; lyhyt painallus = toisto / toiston pysäytys

2 33  , 55 Ylös / Edellinen / Taaksepäinhaku

3 22 Oikealle

4 44  , 66 Alas / Seuraava / Eteenpäinhaku

5 11 Vasemmalle 

6 NNeesstteekkiiddeennääyyttttöö Valikko-, asetus- ja raitatietojen näyttö

7 −− //  ++ Äänenvoimakkuuden säätö, vähennä painamalla −− lisää painamalla ++

8 KKuuuullookkeelliiiittäännttää Liitä kuulokkeet tai vyökaukosäädin

9 Sekuntikello: kellon aloitus, pysäytys ja nollaus

0 UUSSBB--ppoorrttttii// Tietokoneyhteyden muodostukseen / soittimen latausliitäntä
llaattuurriilliiiittiinn

! UUSSBB--ssuuoojjuuss USB-portin suojaamiseen / laturiliitin
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3

VVaalliikkkkoorraakkeennnnee

MMuussiicc PPllaayylliissttss

AArrttiissttss

AAllbbuummss

GGeennrreess

AAllll  TTrraacckkss

RRaaddiioo PPrreesseettss

SSeettttiinnggss SSttrroobbee  lliigghhtt

SShhuuffffllee  &&  RReeppeeaatt  

DDBBBB  

EEqquuaalliizzeerr

BBaacckklliigghhtt    

CCoonnttrraasstt

LLaanngguuaaggee

FFaaccttoorryy  sseettttiinnggss

Kytke virta pitämällä 22;; painettuna.
Avaa päävalikko pitämällä 11 painettuna.

Lisätietoja asetuksista on niitä koskevissa luvuissa.2

e.g. Playlist001

PlaylistXXX     

...

e.g. A

Z   
...

Preset 1

Preset 10
Autostore  

...

33

11              22

44

ylös

alas

vasemmalle oikealle

44

e.g. A

Z   

... 44

e.g. A

Z   

... 44

e.g. A

Z   

... 44

1

44
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4

Kytke virta pitämällä 22;; painettuna.
Aloita päävalikosta: Siirry musiikkitilaan pitämällä 22 painettuna.
Kun siirryt musiikkitila, radio toisto lakkaa.

1

Selaa haluamasi asetuksen kohdalle painamalla 33- tai 44 -painiketta.
Siirry seuraavalle tai edelliselle kirjastotasolle painamalla 22 - tai 11 -painiketta.
Musiikin toistaminen: Korosta valinta ja paina 22;; -painiketta.

2

MMuussiiiikkkkiittiillaa::  PPeerruusskkääyyttttöö

Musiikkikirjaston asetukset Artistiluettelo

Toistonäyttö

Seuraavan tai edellisen kappaleen toistaminen: Seuraava kappale 44 -paina ja edellinen 33, 33-paina.
Kappaleen pikahaku eteenpäin tai taaksepäin: toiston aikana paina ja pidä painettuna 44 tai 33  .

4

Katkaise virta pitämällä 22;; painettuna.  Soitin tallentaa musiikin nykyisen toistotilanteen ja
jatkaa toistamista, kun käynnistät soittimen seuraavan kerran.

5

Toiston keskeyttäminen: Paina toiston aikana 22;; -painiketta.3

*Näytön ulkoasu vaihtuu käyttötarkoituksen mukaan.

VIHJE
Musiikin toistotilanne poistetaan, kun liität soittimen tietokoneeseen.

✔
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5

MMuussiiiikkkkiittiillaa::KKiirrjjaassttooaasseettuusstteenn  jjaa  RRaaiittoojjeenn  ppiikkaasseellaauuss

Selaa haluamasi asetuksen kohdalle painamalla 33 - tai 44 -painiketta.

Avaa artistikirjasto painamalla 22 AArrttiisstt [Artisti] -valinnan kohdalla

Siirry seuraavalle tai edelliselle kirjastotasolle painamalla 22 - tai  11 -painiketta.2

Artistiluettelo aakkosjärjestyksessä

Voit selata luetteloa nopeasti alaspäin pitämällä 44 painettuna 3 sekunnin ajan.
Voit selata luetteloa nopeasti alaspäin pitämällä 33 painettuna 3 sekunnin ajan.
Vapauttamalla painikkeen voit pysäyttää selauksen.

3

Raitojen pikaselaus.

1

VIHJE
Voit tarkastella kirjastovalintoja toiston aikana ,Avaa päävalikko pitämällä 11 painettuna.
Kun lopetat kirjaston selauksen, toistonäyttö (katso sivu 4) palaa näkyviin.

✔

*Näytön ulkoasu vaihtuu käyttötarkoituksen mukaan.

psa220_suomi.qxd  7/5/04  15:15  Page 5



6

RRaaddiioottiillaa::  aauuttoommaaaattttiinneenn  vviirriittyyss

Aloita päävalikosta: Siirry radiotilaan painamalla 44, 22 .  
Kun siirryt radiotilaan, musiikin toisto lakkaa.

1

Selaa AAUUTTOO  SSEEAARRCCHH [Automaattiviritys] -valinnan kohdalle painamalla 44 .  Kun painat
seuraavaksi painiketta 22;; , soitin etsii ja virittää automaattisesti 10 parhaiten kuuluvaa
radioasemaa.  Voit keskeyttää aauuttoommaaaattttiivviirriittyykksseenn painamalla 11 .

2

Voit selata esiasetuksia ylöspäin painamalla 33 ja alaspäin painamalla 44.

Aloita valitun aseman toisto painamalla 22;; .
3

Radiotila, kun asemaa
ei ole viritetty

Asemat viritettynäAutomaattinen viritys

VIHJE
Kun käytät soitinta ensimmäistä kertaa, mitään asemia ei ole viritetty.

✔

*Näytön ulkoasu vaihtuu käyttötarkoituksen mukaan.
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7

RRaaddiioottiillaa::  MMaannuuaaaalliinneenn  vviirriittyyss

Voit selata esiasetuksia ylöspäin painamalla 33 ja alaspäin painamalla 441

Aloita valitun aseman toisto painamalla 22;; .  
Voit hienosäätää taajuutta painikkeilla 44 ja 33 .  
Pitämällä 44 painettuna voit etsiä seuraavan aseman. 
Pitämällä 33 painettuna voit etsiä edellisen aseman.  
Voit keskeyttää haun painamalla 11.

Voit tallentaa asetukset painamalla 22;;.3

Manuaalinen viritys

Aseman tallennus

VIHJE
Jos et halua tallentaa viritettyä asemaa, palaa radiovalikkoon painamalla 11.

✔

Radion esiasetusvalikko

2

*Näytön ulkoasu vaihtuu käyttötarkoituksen mukaan.
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AAsseettuussttiillaa

Aloita päävalikosta:Siirry asetustilaan painamalla 44, 44, 22.1

Voit selata asetuksia ylöspäin painamalla 33 ja alaspäin painamalla 44.
Voit avata seuraavan asetustason painamalla 22 ja edellisen tason painamalla 11.

2

Asetustila

Uusinta / Satunn Vilkkuvalo Taajuuskorjain

Vahvista valinta painamalla 22 painiketta.3

VIHJE
Saat soittimen tiedot näkyviin korostamalla vaihtoehdon FFaaccttoorryy  sseettttiinnggss
[Tehdasasetukset]; ja pitämällä sitten 22 painettuna kahden sekunnin ajan.  
Näkyviin tulee tietonäyttö ja josta näet soittimen malli- sekä vapaan tallennustilan.

✔

*Näytön ulkoasu vaihtuu käyttötarkoituksen mukaan.
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LLiissääaasseettuukksseett  jjaa  --ttooiimmiinnnnoott

Voit muuttaa seuraavia asetuksia asetustilassa.
Voit selata asetuksia ylöspäin painamalla 33 ja alaspäin painamalla 44.
Voit avata seuraavan asetustason painamalla 22 ja edellisen tason painamalla 11.
Vahvista valinta painamalla 22-painiketta.

33

11              22

44  

ylös

alas

vasemmalle oikealle

SSeettttiinnggss SSttrroobbee  lliigghhtt

DDBBBB

EEqquuaalliizzeerr

SShhuuffffllee  &&
RReeppeeaatt

LLaanngguuaaggee

BBaacckklliigghhtt

CCoonnttrraasstt

FFaaccttoorryy  sseettttiinnggss

on

ooffff

Rock

Funk

Techno

ooffff

HipHop

Shuffle

Shuffle & Repeat

ooffff

EEnngglliisshh

Italiano

Español

Repeat All

Portugués

Français

Deutsch

5 sec

1100  sseecc

30 sec

Off

Levels 1 to 10

LLeevveell  77

on

ooffff

Restore

Cancel

Oletusasetus on lihavoitu.
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10

SSeekkuunnttiikkeelllloottiillaa

Voit käynnistää sekuntikellon mistä tahansa tilasta painamalla .1

Pysäytä sekuntikello painamalla . Kun painat uudelleen, sekuntikello käynnistyy jälleen.2

Kun haluat lopettaa sekuntikellon käytön, pidä painettuna hetken aikaa.3

Sekuntikellotila

VIHJE
Sekuntikellon käyttäminen ei vaikuta musiikin tai radioaseman toistamiseen. 
Sekuntikellon aikalukema näkyy musiikki- tai radionäytön alaosassa.

✔

SSttrroobbee  LLiigghhtt  ((VViillkkkkuuvvaalloo))

Vilkkuvalotekniikan avulla taustavalaistun nestekidenäytön voi asettaa
valaisemaan ympäristöä vilkkuvalla valolla, mikä helpottaa liikkumista
hämärässä ja pimeässä. (Lisätietoja on sivulla 9.)

*Näytön ulkoasu vaihtuu käyttötarkoituksen mukaan.
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KKäässiivvaarrssiinnaauuhhaa  jjaa  vvyyöökkaauukkoossääääddiinn
(Saatavuus vaihtelee alueittain)

VIHJE
Käytä osia käsivarsinauha ja soittimen pidike, kun haluat kiinnittää soittimen käsivarteesi.
Käytä osia käsivarsinauha, vyökaukosäädin ja soittimen pidike, kun haluat kiinnittää
soittimen vyötäröllesi.

✔

Liitä kuulokkeet

kiinnitä vyönauha

Soittimen pidike

Kiinnitä 
käsivarsinauha

VIHJE
Vyökaukosäätimen painikkeet toimivat samalla tavalla kuin soittimen painikkeet.

✔
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DDiiggiittaall  MMeeddiiaa  MMaannaaggeerr  --oohhjjeellmmaann  kkääyyttttäämmiinneenn

Digital Media Manager (DMM) sisältää kaikki soittimen käytössä tarvittavat ohjelmisto-osat.
Niihin kuuluu:

- soittolistojen luonti
- MP3- ja WMA-tiedostojen siirto soittimessa toistamista varten
- DMM-ohjelman ja laiteohjelman päivitysten polut ja tukilinkit.

*Näytön ulkoasu vaihtuu käyttötarkoituksen mukaan.
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AAsseennnnaa  DDIIGGIITTAALL  MMEEDDIIAA  MMAANNAAGGEERR  ((DDMMMM))

Pane tuotteen mukana toimitettu CD-levy tietokoneen CD-asemaan.  1

Suorita asennus noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.2

Aloita asetusten mukautus käynnistämällä DMM kehotteen tullessa näkyviin.3

Määritä DMM-soittimen näyttökieli*

Valitse ainakin yksi musiikkikansio*

*Näytön ulkoasu vaihtuu käyttötarkoituksen mukaan.
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DDMMMM--oohhjjeellmmaann  aavvaaaammiinneenn  ((ssooiittiinn  ttiieettookkoonneeeesseeeenn
lliiiitteettttyynnää))

Avaa USB-suojus.
Kytke soittimen tietokoneeseen tuotteen mukana toimitetulla USB-kaapelilla sen jälkeen.
Näyttöön tulee automaattisesti USB-yhteyden näyttö.

1

DMM-ohjelman avaaminen.  (Lisätietoja ensimmäisen käyttökerran käynnistysasetuksista
on sivulla 15.)

2

Järjestä kappaleet ja soittolistat DMM:ssä.3

Siirrä kappaleet DMM:stä soittimeen.4

VIHJE
Voit selvittää USB-portin sijainnin tietokoneesi käyttöoppaasta.
Etsi USB-symboli tietokoneen keskusyksiköstä.

✔

*Näytön ulkoasu vaihtuu käyttötarkoituksen mukaan.
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PPäääännääyyttttöö  ((ssooiittiinn  ttiieettookkoonneeeesseeeenn  lliiiitteettttyynnää))

1

2

MMYY  MMUUSSIICC  [[OOMMAA  MMUUSSIIIIKKKKII]]::  näyttää musiikkikansioidesi sisällön.  

Voit pienentää tai laajentaa näkymän valitsemalla .

1

PPLLAAYYEERR  MMUUSSIICC  [[SSOOIITTTTIIMMEENN  MMUUSSIIIIKKKKII]]:: näyttää soittimen sisällön.  

Voit pienentää tai laajentaa näkymän valitsemalla .

2

UUuussii  ssooiittttoolliissttaa::  luo soittoluettelo.

MMuussiiiikkiinn  ttuuoonnttii: kappaleiden ja soittolistojen lisäys.

RRoosskkaakkoorrii: valinnan poisto.

IIDD33--ttuunnnniisstteeiiddeenn  mmuuookkkkaauuss: valitun raidan tietojen muokkaus.

HHaakkuu: kappaleiden haku MMYY  MMUUSSIICC [OMA MUSIIKKI]- ja PPLLAAYYEERR  MMUUSSIICC [SOITTIMEN
MUSIIKKI] -kansioista.

*Näytön ulkoasu vaihtuu käyttötarkoituksen mukaan.
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VVaalliinnttaa--  jjaa  ssiissäällttöörruuuudduutt

VVaalliinnttaarruuuuttuu  : sisältöruudun näyttöjärjestyksen muuttaminen.1

SSiissäällttöörruuuuttuu::  MMYY  MMUUSSIICC  [OMA MUSIIKKI] -kansion sisällön näyttö. Voit siirtää kappaleita
MMYY  MMUUSSIICC  [OMA MUSIIKKI] -kansiosta PPLLAAYYEERR  MMUUSSIICC  [SOITTIMEN MUSIIKKI] -kansioon
vetämällä ja pudottamalla.

2

1

2

5 6 8 9

3

4 7

SSiiiirrttyymmiissppaallkkkkii3

AAvvaattttaavviiaa  vvaalliikkooiittaa4

TTeekkssttiirruuuuttuu:  kirjoita hakuteksti tähän.5

: valittujen raitojen ja soittolistojen siirtopainike6

OOttssiikkkkooppaallkkiinn  eerroottiinn: sarakkeiden leveyden muuttaminen.7

SSooiittttiimmeenn  iillmmaaiissiinn: vapaan muistin näyttö.8

PPiieenneennnnyyss--  jjaa  ssuuuurreennnnuussppaaiinniikkkkeeeett: DMM-näkymän pienentäminen ja suurentaminen
/ DMM:n sulkeminen.

9

*Näytön ulkoasu vaihtuu käyttötarkoituksen mukaan.
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SSiissäällttöörruuuudduunn  iillmmaa

: laajennettu näkymä, kaikki kohteen sisältö on näkyvissä.1

: raita tai soittolista ei ole soittimessa. 2

1

2

3

4

5

Voit korostaa vaihtoehdon nasoittimenuttamalla sitä.
Voit poistaa vaihtoehdon näppäimistön Delete-näppäimellä.

3

: kappale, jota DMM toistaa parhaillaan.4

: pienennetty näkymä, kohteen alla on lisää sisältöä.5

*Näytön ulkoasu vaihtuu käyttötarkoituksen mukaan.
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KKaappppaalleeiiddeenn  ssiiiirrttäämmiinneenn

Liitä soitin tietokoneeseen ja käynnistä DMM. 1

Voit korostaa vaihtoehdon nasoittimenuttamalla sitä (esimerkiksi raitaa, esittäjä, 
albumi, tyylilaji, soittolista).

2

Kopioi valitsemasi kohde tietokoneesta soittimeen nasoittimenuttamalla painiketta

.

3

Valitsemasi kohteet siirtyvät soittimeen.4

TTÄÄRRKKEEÄÄÄÄ::  SSääiillyyttää  aallkkuuppeerrääiisseett  ttiieeddoossttoott..
Varmista, että säilytät soittimeen siirrettävien tiedostojen alkuperäiset versiot.  Philips ei
vastaa menetetystä sisällöstä, jos tuote vaurioituu tai kiintolevyä ei enää voi lukea.

*Näytön ulkoasu vaihtuu käyttötarkoituksen mukaan.

VIHJE
PPCC  kkääyyttttääjjiillllee: Voit valita useita kohteita pitämällä Ctrl-näppäintä painettuna kohteita
valitessasi.  Jos haluat valita useita peräkkäisiä kohteita, nasoittimenuta ensin ensimmäistä
kohdetta, pidä vaihtonäppäintä painettuna ja nasoittimenuta sitten viimeistä kohdetta.
MMAACC  kkääyyttttääjjiillllee:: Voit valita useita kohteita pitämällä Shift-näppäintä painettuna kohteita
valitessasi.

✔
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SSiiiirrttäämmiinneenn  vveettäämmäällllää  jjaa  ppuuddoottttaammaallllaa

Liitä soitin tietokoneeseen ja käynnistä DMM.1

Voit korostaa vaihtoehdon nasoittimenuttamalla sitä (esimerkiksi raitaa, esittäjä, albumi,
tyylilaji, soittolista). 
Vedä valitsemasi kohde PPLLAAYYEERR  MMUUSSIICC [SOITTIMEN MUSIIKKI] -kansioon tai soittolistaan.  

2

Valitsemasi kohde siirtyy pudotuskohteeseen.3

TTÄÄRRKKEEÄÄÄÄ::  SSääiillyyttää  aallkkuuppeerrääiisseett  ttiieeddoossttoott..
VVaarrmmiissttaa,,  eettttää  ssääiillyyttäätt  ssooiittttiimmeeeenn  ssiiiirrrreettttäävviieenn  ttiieeddoossttoojjeenn  aallkkuuppeerrääiisseett  vveerrssiioott..  
PPhhiilliippss  eeii  vvaassttaaaa  mmeenneetteettyyssttää  ssiissäällllöössttää,,  jjooss  ttuuoottee  vvaauurriiooiittuuuu  ttaaii  kkiiiinnttoolleevvyyää  eeii  eennääää  vvooii
lluukkeeaa.

*Näytön ulkoasu vaihtuu käyttötarkoituksen mukaan.

VIHJE
PPCC  kkääyyttttääjjiillllee:: Voit valita useita kohteita pitämällä Ctrl-näppäintä painettuna kohteita
valitessasi  Jos haluat valita useita peräkkäisiä kohteita, nasoittimenuta ensin ensimmäistä
kohdetta, pidä vaihtonäppäintä painettuna ja nasoittimenuta sitten viimeistä kohdetta.
MMAACC  kkääyyttttääjjiillllee:: Voit valita useita kohteita pitämällä Shift-näppäintä painettuna kohteita
valitessasi.

✔
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RRaaiiddaann  lliissäääämmiinneenn  ssooiittttoolliissttaaaann  vveettäämmäällllää  jjaa  
ppuuddoottttaammaallllaa

Nasoittimenuta haluamaasi raitaa.1

Vedä raita soittolistakohdan päälle.2

Pidä hiiren painiketta painettuna ja siirrä raita haluamaasi soittolistaan.3

Valittu raita on nyt soittolistassa.4

VIHJE
PPCC  kkääyyttttääjjiillllee:: Voit valita useita kohteita pitämällä Ctrl-näppäintä painettuna kohteita
valitessasi.  Jos haluat valita useita peräkkäisiä kohteita, nasoittimenuta ensin ensimmäistä
kohdetta, pidä vaihtonäppäintä painettuna ja nasoittimenuta sitten viimeistä kohdetta.
MMAACC  kkääyyttttääjjiillllee: Voit valita useita kohteita pitämällä Shift-näppäintä painettuna kohteita
valitessasi

✔

*Näytön ulkoasu vaihtuu käyttötarkoituksen mukaan.
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SSooiittttoolliissttoojjeenn  lluuoommiinneenn

Luo uusi soittolista valitsemalla .1

Täytä kohoikkunan tiedot.2

Tallenna uusi soittolista näyttöön tulevien ohjeiden mukaan. 
Nyt voit vetää raitoja uuteen soittolistaan.

3

Tuo soittolista valitsemalla .1

Täytä kohoikkunan tiedot.2

Tuo uusi soittolista näyttöön tulevien ohjeiden mukaan. 
Nyt voit vetää raitoja tuotuun soittolistaan.

3

SSooiittttoolliissttoojjeenn  ttuuoommiinneenn

*Näytön ulkoasu vaihtuu käyttötarkoituksen mukaan.
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RRaaiittoojjeenn  jjaa  ssooiittttoolliissttoojjeenn  ppooiissttaammiinneenn

Voit korostaa vaihtoehdon nasoittimenuttamalla sitä.1

Poista valinta vetämällä se kuvakkeen  päälle.2

Toinen tapa poistaa kohde on valita se ja painaa sitten näppäimistön Delete-näppäintä.3

*Näytön ulkoasu vaihtuu käyttötarkoituksen mukaan.

VIHJE
PPCC  kkääyyttttääjjiillllee:: Voit valita useita kohteita pitämällä Ctrl-näppäintä painettuna kohteita
valitessasi.  Jos haluat valita useita peräkkäisiä kohteita, nasoittimenuta ensin ensimmäistä
kohdetta, pidä vaihtonäppäintä painettuna ja nasoittimenuta sitten viimeistä kohdetta.
MMAACC  kkääyyttttääjjiillllee:: Voit valita useita kohteita pitämällä Shift-näppäintä painettuna kohteita
valitessasi.

✔
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RRaaiittaattiieettoojjeenn  mmuuookkkkaaaammiinneenn

Aloita raidan tietojen muokkaus nasoittimenuttamalla muokattavaa raitaa.1

Avaa IIDD33--ttuunnnniisstteeiiddeenn muokkausnäyttö valitsemalla .2

Muokkaa haluamiasi tietoja nasoittimenuttamalla tekstiruutuja TTrraacckk  nnaammee [Raidan
nimi], TTrraacckk  nnuummbbeerr [Raidan numero], AArrttiisstt [Artisti], AAllbbuumm [Albumi], GGeennrree [Tyylilaji],
YYeeaarr [Vuosi] ja CCoommmmeennttss [Huomautukset].

3

Tallenna tiedot valitsemalla OOKK..
Voit peruuttaa tekemäsi muutokset valitsemalla CCaanncceell [Peruuta].

4

*Näytön ulkoasu vaihtuu käyttötarkoituksen mukaan.
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RRaaiittoojjeenn  jjaa  ssooiittttoolliissttoojjeenn  eettssiimmiinneenn

Kirjoita haettava teksti hakukenttään.1

Aloita haku valitsemalla  .2

Hakutekstin sisältävät raidat ja soittolistat tulevat näkyviin.3

Voit siirtää, poistaa sekä vetää ja pudottaa näitä raitoja normaalisti.4

VIHJE
Jos poistat kohteita hakutuloksista, ne poistetaan myös kirjastosta!

✔

Voit poistua hakunäkymästä nasoittimenuttamalla valintaruutua.5

*Näytön ulkoasu vaihtuu käyttötarkoituksen mukaan.
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DDMMMM::nn  vvaalliikkoott  jjaa  ttooiimmiinnnnoott

DMM-ohjelman mukauttaminen valikoiden avulla:

FFiillee  ((TTiieeddoossttoo))
RReeffrreesshh  ccoonntteennttss Valitun ikkunan viimeisimmän tilan päivittäminen
((PPääiivviittää))
Start player link/ Soittimen DMM-liitännän irrottamiseen
Stop player link
QQuuiitt DMM-ohjelman sulkeminen
((LLooppeettaa))

EEddiitt    ((MMuuookkkkaaaa))
TTrraacckk  iinnffoorrmmaattiioonn Kappaleen ominaisuuksien muokkaaminen (Lisätietoja on sivulla 27.)

UUsseerr  aanndd  ppllaayyeerr  nnaammee Käyttäjän ja soittimen nimen muuttaminen
((KKääyyttttääjjäänn  jjaa  ssooiittttiimmeenn  nniimmii))

PPrreeffeerreenncceess  ((AAsseettuukksseett))
LLaanngguuaaggee DMM- ohjelman kielen valitseminen
((KKiieellii))
MMuussiicc  ffoollddeerrss Musiikkikansioiden lisääminen, poistaminen ja järjestäminen
((MMuussiiiikkkkiikkaannssiioott  ))
TTrraannssffeerr  ooppttiioonnss Siirtovaihtoehdot valitseminen
((SSiiiirrttoovvaaiihhttooeehhddoott))  
PPllaayyeerr  ffiirrmmwwaarree Soittimen laiteohjelman tarkistaminen, päivittäminen ja palauttaminen
((SSooiittttiimmeenn  llaaiitteeoohhjjeellmmaa))
UUppggrraaddee  DDMMMM DMM-päivitysten haku ja asentaminen
((PPääiivviittää  DDMMMM))

HHeellpp  ((OOhhjjee))
DDMMMM--oohhjjee Lisäohjeita ja vihjeitä

SSuuppppoorrtt Tukisivuston nopea avaaminen
((TTuukkii))
AAbboouutt  DDMMMM Tietoja ohjelmaversiosta
((TTiieettoojjaa  DDMMMM--oohhjjeellmmaassttaa))
AAbboouutt  ppllaayyeerr Tietoja soittimesta
((TTiieettoojjaa  ssooiittttiimmeessttaa))

VIHJE
Valikoissa tulee tietyissä tilanteissa näkyviin sanomia ja ikkunoita, joihin on syötettävä
tietoja.  Tee asetukset tällöin näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.

✔
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EErrii  nnääkkyymmiieenn  hhyyööddyynnttäämmiinneenn

RRuuuuttuuoossiiookkuuvvaakkkkeeeett
Voit laajentaa tai pienentää sisältöruutuja nasoittimenuttamalla niiden painikkeita

ja .

1

RRaajjaakkeehhyykksseett
Voit siirtää MMYY  MMUUSSIICC  [OMA MUSIIKKI]- ja PPLLAAYYEERR  MMUUSSIICC [SOITTIMEN MUSIIKKI] -ruutujen
välistä kehystä sitä vetämällä.   Kun sisältöruutu muuttuu tarpeeksi pieneksi, siitä näkyy
vain ruutuosiokuvake.

2

PPuuddoottuussaalluuee
Kun PPLLAAYYEERR  MMUUSSIICC [SOITTIMEN MUSIIKKI] -ruutu pienennetään, näkyviin tulee DDrroopp  ZZoonnee
[Siirtoalue] -kuvake.  Voit siirtää kohteita soittimeen vetämällä ne tämän kuvakkeen päälle.
DDrroopp  ZZoonnee [Siirtoalue] -kuvake muuttuu harmaaksi, kun soittimen muisti on täynnä.

3

Voit järjestää DMM:n näkymiä eri tavoilla.  Näin voit pienentää sisällön verestysajat.
Seuraavassa kuvataan DMM-näkymien mukautustapoja.
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RRaaiittoojjeenn  nnääyyttttööttaavvaatt

LLaajjiitttteelluu
Voit järjestää raidat haluamasi lajitteluehdon mukaan nasoittimenuttamalla 
sisältöotsikkoa (Track [Raita], Artist [Artisti], Album [Albumi], Genre [Tyylilaji])

1

YYkkssiittyyiisskkoohhttaaiinneenn  nnääkkyymmää  //  ttiiiivviisstteellmmäännääkkyymmää

Nasoittimenuttamalla sisältöotsikon vieressä olevaa kuvaketta voit 
laajentaa tai pienentää kohdan sisältöluettelon.

2

yksityiskohtainen
näkymä

tiivistelmänäkymä
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PPääiivviittyykksseett

Tulet varmasti nauttimaan tuotteestasi pitkään. Parhaimman tuloksen takaamiseksi suosit-
telemme, että tarkistat säännöllisesti sivustosta www.nike-philips.com, onko tuotteeseen tullut
uusia, maksuttomia ohjelmisto- tai laiteohjelmistopäivityksiä.

PPaaiivviittaa  llaaiitteeoohhjjeellmmaa

Soittimen toimintaa ohjaa sen sisäinen laiteohjelma.  Soittimen voi päivittää lataamalla ja 
asentamalla siihen laiteohjelmapäivityksiä.

Valitse vaihtoehdot PPrreeffeerreenncceess [Asetukset] ➔ PPllaayyeerr  FFiirrmmwwaarree    [Soittimen laiteohjelma]
➔ UUppggrraaddee  FFiirrmmwwaarree  [Paivita laiteohjelma]. Näkyviin tulee tietoja soittimen laiteohjelman
lataamisesta ja päivittämisestä.

1

Päivitä laiteohjelma noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.2

VIHJE
Koska kyseessä on soittimen ohjelman päivittäminen, soittimen on oltava liitetty
tietokoneeseen ennen DMM:n käynnistämistä. 
Älä irrota soitinta tietokoneesta laiteohjelman päivittämisen aikana.

✔

DDMMMM--ppääiivviittyykksseett

DMM on soittimen ja tietokoneen välinen yhteysohjelma.  DMM-ohjelmaan saattaa olla
saatavilla päivityksiä. 

Valitse vaihtoehdot PPrreeffeerreenncceess [Asetukset] ➔ UUppggrraaddee  DDMMMM.  [DMM-päivitykset].
Näkyviin tulee tietoja DMM-päivitysten lataamisesta ja asentamisesta.

1

Päivitä DMM-ohjelma noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.2
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DDMMMM::nn  aasseennnnuukksseenn  ppooiissttaammiinneenn

Sulje kaikki sovellukset,myös DMM.1

Valitse ensin KKääyynnnniissttää ja sitten OOhhjjaauussppaanneeeellii .  Valitse Lisää tai poista sovellus.
Aloita DMM:n asennuksen poisto valitsemalla se asennettujen sovellusten luettelosta.

2

PC käyttäjille:

Lisätietoja ohjelmien poistamisesta on Windowsin käyttöoppaassa.3

Sulje kaikki sovellukset,myös DMM.1

Poista DMM-ohjelman asennus kaksoisnapsauttamalla uninstall.jar-tiedostoa 
(Install-hakemisto/PSADMM/_uninst).

2

MAC käyttäjille:

Lisätietoja ohjelmien poistamisesta on Mac OS käyttöoppaassa.3
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OOnnggeellmmaa SSyyyy RRaattkkaaiissuu

Soitin ei käynnist Akku on tyhjä Lataa akku 
(Katso kohta 2, sivu 1)

Hipaisunäppäimistö Pidä 22;; painettuna kaksi sekunnin

USB-liitäntä Irrottamalla soittimen oikein 
(Katso kohta 5, sivu 1)

Laiteohjelmalle -virhe Liitä soittimen tietokoneeseen ja avaa
tietokoneessa oleva DMM-ohjelma

Tietokanta -virhe Liitä soittimen tietokoneeseen ja avaa
tietokoneessa oleva DMM-ohjelma

USB ei toimi Liitäntä on löystynyt Tarkista liitäntä

Väärä käyttöjärjestelmä Käyttöjärjestelmän on oltava
vähintään Windows 98SE tai Mac OS 10

USB-ohjainta ei ole Vain Windows 98SE -käyttäjät: Asenna
asennettu soittimen mukana toimitetulla CD-levyllä

oleva USB-ohjain

Soittimen on liitetty Liitä soittimen johonkin toiseen USB- 
Mac - näppäimistöön porttiin

Soitin ei vastaa käskyihin Soittimessa on Palauta soitin perustilaan pitämällä 
keskeneräinen toiminto painikkeita [VOLUME +] ja 33  painettuna. 
käynnissä  Mikäli soitin ei käynnisty automaattisesti, 

pidä 22;; painettuna kaksi sekunnin ajan. 

Automaattinen Soittimen virta katkeaa automaattis
virrankatkaisu esti 60 sekunnin kuluttua musiikin 

loppumisesta, jos näppäimiä ei 
paineta. Kytke virta pitämällä 22;; painet-
tuna.

30

VViiaannmmäääärriittyyss  ((11))

Jos laitteessa ilmenee vika, tarkista ensin seuraavilla sivuilla luetellut asiat.  Lisätietoja ja
muita vianmääritysohjeita voi myös olla soittimen usein kysytyissä kysymyksissä soittimen
usein kysytyissä kysymyksissä osoitteessa www.nike-philips.com.  
Jos ratkaisua ongelmaan ei löydy näiden vihjeiden avulla, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai
palvelukeskukseen.

VAROITUS: 
Älä missään tapauksessa yritä korjata laitetta itse, sillä se mitätöi takuun.
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OOnnggeellmmaa SSyyyy RRaattkkaaiissuu

Raitaa ei voi soittaa Raidan tiedostomuotoa Soittimella ei voi toistaa AAC-koodattuja
ei tueta kappeleita eikä Internetistä ostettuja

WMA-muotoisia kappaleita.
Suosittelemme, että rekisteröit tuotteen
sivustossa www.nike-philips.com/register,
jotta voimme ilmoittaa sinulle, kun tuot-
teeseen on saatavana päivityksiä.

Raidat kopioidaan   Soitin toistaa vain sellaisia raitoja, 
tietokoneesta soittimeen    jotka siirretään laitteen mukana
Windowsin   toimitetulla musiikinhallintaohjelmistolla
Resurssienhallinnan tai 
Finderin vedä ja 
pudota -toiminnolla

Raidat, jotka eivät näy Raidan tiedostomuotoa Varmista, että tietokoneella 
laitteen mukana   ei tueta oleva musiikki on soittimen 
toimitetulla tukemassa muodossa.
musiikinhallintaohjelmistolla

VViiaannmmäääärriittyyss  ((22))
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KKääyyttttööttuurrvvaalllliissuuuuss  jjaa  hhuuoollttoo
kkuuuullookkkkeeiittaa  kkääyyttttääeessssäässii  ppiiddää  hhuuoollttaa
kkuuuunntteelluuttuurrvvaalllliissuuuuddeessttaa::  
kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella.  Kuulokkeiden käyttö kovalla 
äänenvoimakkuudella voi heikentää kuuloasi.

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

OOllee  vvaarroovvaaiinneenn  vviillkkkkuuvvaallooaa  kkääyyttttääeessssäässii
Älä katso suoraan vilkkuvaloon pitkiä aikoja, sillä se saattaa vahingoittaa silmiä.

YYlleeiisshhuuoollttoo
VVaauurriiooiiddeenn  jjaa  ttooiimmiinnttaahhääiirriiööiiddeenn  vväällttttäämmiinneenn::
– Älä altista laitetta lämmityslaitteesta johtuvalle liialliselle lämmölle tai suoralle auringonvalolle.
– Älä pudota soitinta äläkä pudota mitään sen päälle.
– Älä päästä soittimen:ta uppoamaan veteen.  Älä altista kuulokepistukkaa tai akkulokeroa

vedelle, sillä veden pääsy laitteeseen voi aiheuttaa pahoja vaurioita.
– Älä käytä mitään alkoholia, ammoniakkia, bentseeniä tai hankausaineita sisältäviä 

puhdistusaineita, sillä ne voivat vahingoittaa laitetta.
– Toiminnassa olevat kännykät lähellä voivat aiheuttaa häiriöitä.

DDMMMM--oohhjjeellmmaann  ttuurrvvaalllliinneenn  kkääyyttttöö
Vältä tietojen vioittumis- ja menetysriski noudattamalla DMM-ohjelman käytön 
aikana seuraavia varotoimia:
– Älä koskaan irrota USB-kaapelia, kun tiedostonsiirto on käynnissä.
– Älä sulje DMM kun tiedostonsiirto on käynnissä.
– Käytä vain yhtä tiedostonhallintajärjestelmää.  Kun siirrät tiedostoja, älä yritä käyttää 

Windowsin Resurssienhallintaa / Finder, samalla kun DMM-ohjelma siirtää vielä tietoja.
– Älä poista kappaleita Windowsin Resurssienhallinnan / Finder avulla, kun tiedostonsiirto on 

aktiivinen DMM-ohjelmassa. Jos haluat poistaa tiedoston, poista se joko DMM-ohjelman tai
Windowsin Resurssienhallinnan / Finder avulla, kun tiedostot on siirretty.

VVeerrkkkkoollaaiitttteeeenn  //  llaattuurriinn  kkääyyttttäämmiinneenn
– Käytä vain soittimen-soittimen mukana toimitettua verkkolaitetta.  Muiden sähkölaitteiden

verkkolaitteet voivat näyttää samalta,mutta ne voivat vaurioittaa soittimen-soitinta.
– Ainoa tapa katkaista täysin virrantulo verkkolaitteeseen / laturiin on irrottaa laite tai

laturi pistorasiasta.
– Ätä aina tilaa verkkolaitteen ympärille.  Älä käytä sitä paikassa,jossa ilmankulku 

verkkolaitteen ympärillä on estynyt,esimerkiksi kirjahyllyssä.
– Kun kytket tai irrotat verkkolaitteen,pitele verkkolaitetta aina sen sivuista. Älä koske sormin 

liitännän metalliosiin.
– Soittimen-laitteen verkkolaite on korkeajännitelaite,jota ei saa avata missään tapauksessa,

ei edes silloin,kun soittimen-soittimen virtaa ei ole kytketty.

YYmmppäärriissttööää  kkoosskkeevviiaa  ttiieettoojjaa
Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois.  Pakkaus voidaan erottaa helposti 
materiaaliksi: pahvi, polystyreeni, PET ja muovi.

Laitteesi sisältää materiaaleja,jotka voidaan kierrättää,jos niiden hajoitus annetaan tähän
tehtävään erikoistuneen yhtiön suoritettavaksi.  Noudata paikallisia pakkausmateriaalien,tyhjien
paristojen ja käytöstä poistettujen laitteiden hävitystä koskevia säännöksiä.
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TTeekkiijjäännooiikkeeuussttiieeddoott
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.

Tämä tuote on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.

MMuuuuttookksseett
Muut kuin valmistajan valtuuttamat muutokset voivat mitätöidä käyttäjän käyttöoikeuden tähän 
laitteeseen.
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TTeekknniisseett  ttiieeddoott
YYlleeiissttää
Mitat 27 (s) x 27 (k) x 71 mm
Paino 70g

VViirrttaalläähhddee
Sisäinen 600 mAh uudelleenladattava litiumioniakku (Li-Ion)
Monijännitteinen verkkolaite/laturi

AAkkuunn  kkääyyttttööaaiikkaa
12 tuntia sisäisellä ladattavalla akulla (4 tunnin täyden latauksen jälkeen, Pikalataus:1 tuntia)
*Akun käyttöikä voi vaihdella käytön mukaan.

NNääyyttttöö valkoinen LED-tausta

NNääyyttttöö  ttiieettoojjaa Albumin nimi, artistin nimi, varaustila, DBB-toiminto, taajuus, asema-asetus, kellonaika,
raita

SSoouunndd Bass -tehostus Dynamic Bass Boost
Taajuuskorjainasetukset Funk, Hip hop, Rock, Techno
Taajuusvaste 20 - 20 000 Hz
Tuloteho (RMS) 2 x 5 mW (16 Ω)
Signaali/kohina-suhde >80
Äänenvoimakkuuden säätö Digitaalinen

ÄÄäänneenn  ttooiissttoo  MP3 (8-320 kbps ja VBR) 
WMA (32 - 192 kbps)

IIDD33--ttuunnnnuusstteenn  ttuukkii  kkyyllllää Albumin, lajityypin ja raidan otsikko sekä artistin nimi

TTaalllleennnnuussvväälliinnee Massamuistiluokka, 256MB* NAND Flash (soittimen 220), 512MB* NAND Flash 
(soittimen 250)
Musiikin muistikapasiteetti:
psa 220: jopa 60 MP3-raitaa (128 kb/s) tai 120 WMA-raitaa (64 kb/s)
psa 250: jopa 125 MP3-raitaa (128 kb/s) tai 250 WMA-raitaa (64 kb/s)
* Todellinen alustettu kapasiteetti

VViirriittttiimmeenn  taajuusväli 87.5 - 108 MHz
Pikavalinnat 10
Viritintaajuudet FM stereo

TTiieettookkoonneelliiiittäännttää 5 V (DC) virtaliitin, kuulokeliitäntä (3,5 mm:n linjalähtö), kaukosäätimen liitin, USB 1.1

MMuussiiiikkiinn  ssiiiirrttäämmiinneenn  DMM-ohjelmalla

YYlleeiissddaattaann  ssiiiirrttäämmiinneenn  Windowsin Resurssienhallinnan (PC) / Finderin (MAC) avulla

lliissäävvaarruusstteeeett  (Saatavuus vaihtelee alueittain)
AY4102 Verkkolaite / laturi
AY4208 Käsivarsinauha
AY4207 Kantoaalto
SBC HJ030/77 Kuulokeliitäntä
AY3192 USB-johto
AY4002 Vyökaukosäädin

Arvokilpi on laitteen takana.

Philips, Nike, Inc pidättää oikeuden muuttaa tuotteen parantamiseksi sen ulkoasua ja 
teknisiä tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

Kaikki oikeudet pidätetään.
34
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