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1. Oluline
Ohutusalane informatsioon

Kuulake mõistliku helitugevusega:
H

Vigastuse või mängija kahjustumise oht!
H

H

H

H

Ärge jätke mängijat suure kuumuse kätte, mida
võivad põhjustada küttekehad ja otsene
päikesevalgus.
Ärge pillake mängijat maha ega esemeid
mängija peale.
Toode ei tohi puutuda kokku vihma ega veega.
Ärge kunagi asetage toote lähedusse
vedelikuanumaid, näiteks vaase. Kui toote peale
või sisse satub vedelik, eemaldage seade kohe
seinakontaktist.
Tehke olulistest failidest tagavarakoopiad. Jätke
kindlasti alles originaalfailid, mille olete
mängijasse installeerinud. Philips ei vastuta
kaduma läinud informatsiooni eest, kui mängija
saab kahjustatud või ei loe informatsiooni.

H

H

H

H

Eemaldage patareid, kui need on tühjaks
saanud või kui kaugjuhtimispulti ei kasutata
pikka aega.
Patareid sisaldavad keemilisi ühendeid,
mistõttu peab neid käitlema
keskkonnasõbralikult.

Patareide neelamise oht
H

Toode/kaugjuhtimispult võib sisaldada
mündilaadseid patareisid ning neid saab alla
neelata. Hoidke patareid alati laste käeulatusest
väljas!

H

H

Suurendage aeglaselt helitugevust, kuni kuulete
seda mugavalt ja selgelt, ilma mürata.

Pikaajaline heli kuulamine, isegi tavalisel ohutul
tasemel, võib samuti põhjustada kuulmise
kadumist.
Kasutage seadet mõistlikult ja pidage vajalikke
pause.

Tagage järgmiste juhiste järgimine
kõrvaklappide kasutamisel:
H

H

H

H

H
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Seadke helitugevus madalale tasemele.

Kuulake mõistliku aja jooksul:

Kuulamisohutus

Selle mängija maksimaalne väljundvõimsus ei
ole suurem kui 150 mV.

Heli võib olla petlik. Aja möödudes kuulmise
mugavustsoon kohaneb valjema
helitugevusega. Seega pärast pikemaajalist
kuulamist võib normaalsena tunduv helitugevus
olla liiga valju ja kahjulik kuulmisele. Et kaitsta
end selle vastu, seadke helitugevus ohutule
tasemele enne, kui kuulmine kohaneb ja jätke
sinna.

Ohutu helitugevuse leidmine:

Keskkonna saastamise oht!
H

Kõrvaklappide kasutamine kõrgel helitugevusel
võib kahjustada teie kuulmist. See seade võib
toota heli detsibellide vahemikus, mis võib
põhjustada kuulmise kadumist tavalisel
inimesel, isegi kui kuulatakse vähem kui minut
aega. Kõrgemaid detsibellide vahemikke
pakutakse neile, kes on juba kogenud
mõningast kuulmise kadumist.

Kuulake mõistlikul tugevusel mõistliku aja
jooksul.
Olge hoolikas, et mitte reguleerida helitugevust,
kui kuulmine kohaneb.
Ärge keerake helitugevust valjuks nii, et te ise
kuule, mis ümberringi toimub.
Olge ettevaatlik või katkestage ajutiselt
kasutamine potentsiaalselt ohtlikes
olukordades.
Ärge kasutage kõrvaklappe, kui juhite
mootorsõidukit, jalgratast, rula jne. See võib
põhjustada liikluses ohtliku olukorra ja on
seadusevastane mitmetes riikides.

... Oluline
Patareide neelamise oht
H

H

H

H

Toode/kaugjuhtimispult võib sisaldada
mündilaadseid patareisid ning neid saab alla
neelata. Hoidke patareid alati laste käeulatusest
väljas! Kui patarei alla neelata, võib see
põhjustada tõsiseid vigastusi ning isegi surma.
2 tundi pärast neelamist võivad tekkida tugevad
sisemised põletused.
Kui patarei on alla neelatud, kutsuge kohe
arstiabi.
Kui vahetate patareisid, hoidke vanad ja uued
patareid alati laste käeulatusest väljas.
Veenduge, et pärast patareide vahetamist on
patareide laegas korralikult suletud.
Kui patareide laegast ei saa korralikult sulgeda,
siis lõpetage toote kasutamine. Hoidke toode
laste käeulatusest väljas ning võtke tootjaga
ühendust.

Märkus

HDMI (High Definition Multimedia Interface kõrglahutusega multimeedialiides) ja HDMI logo
ning High-Definition Multimedia Interface on
äriühingule HDMI licensing LLC kuuluvad
kaubamärgid.

Toodetud Digital Theatre Systems'i litsentsi alusel,
mis on kaitstud USAs välja antud patentidega nr
5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 ning mujal
maailmas välja antud patentidega, mis on
käesoleval hetkel kehtivad. DTS, DTS logod ning
DTS ja DTS logod koos on registreeritud
kaubamärgid ning DTS 2.0+Digital Out on äriühingu
DTS, Inc. registreeritud kaubamärk. Toode sisaldab
tarkvara. © DTS, Inc. Kõik õigused kaitstud.

Real RMVB logo on äriühingule RealNetworks, Inc.
kuuluv registreeritud kaubamärk.

Toodetud äriühingu Dolby Laboratories litsentsi
alusel. Märgid Dolby ja kahekordne D märk on
äriühingule Dolby Laboratories kuuluvad
kaubamärgid.

DivX®, DivX Certified®, DivX Plus™ HD ning
nendega seotud logod on äriühingule DivX, Inc.
kuuluvad kaubamärgid ning neid kasutatakse
litsentsi alusel.
DivX® on digitaalne videoformaat, mille lõi DivX,
LLC, äriühingu Rovi Corporation tütarettevõte.
Käesolev seade on ametlik DivX Certified® seade,
millega on võimalik DivX videofaile taasesitada.
Külastage kodulehekülge www.divx.com, kus on
toodud rohkem informatsiooni ning vajalik tarkvara,
et konverteerida videofaile DivX formaati.
DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Te peate selle DivX
Certified® seadme registreerima, et taasesitada
DivX Video-On-Demand (VOD) kaudu soetatud
videot. Registreerimiskoodi genereerimiseks minge
seadistusmenüüs DivX VOD sektsiooni.
Olemasoleva registreerimiskoodi saate sisestada
veebilehel vod.divx.com, et registreerimine lõpule
viia ning rohkem DivX VOD kohta teada saada.
Kaetud ühe või rohkemate USA patentidega:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.
DivX® videofailide taasesitamiseks (sh erisisu)
mõeldud DivX Certified® seade.

Autorikaitse informatsioon
Kõik teised brändid ja tootenimetused on vastavate
organisatsioonide või ettevõtete kaubamärgid.
Internetist või CD-plaatidelt pärit salvestiste
mitteametlik paljundamine on autorikaitseseaduste
ja rahvusvaheliste lepete rikkumine.
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... Oluline
Koopiakaitsega materjalide, sh arvutiprogrammide,
failide, saadete ja helisalvestiste mitteametlik
kopeerimine võib olla autoriõiguste rikkumine ja
kriminaalkuritegu. Käesolevat toodet ei tohi sellistel
eesmärkidel kasutada.
Windows Media ja Windowsi logo on Microsoft
Corporationi registreeritud kaubamärgid USAs ja/või
teistes riikides.

Toode on loodud ja toodetud kõrgekvaliteedilistest
materjalidest ja osadest, mida saab taaskasutada ja
ümber töödelda.

Olge vastutustundlik! Austage
autoriõigusi.

Olge vastutustundlik!
Austage autoriõigusi.
Philips austab teiste intellektuaalset omandit ja
palub oma kasutajatel sama teha. Internetis olevad
multimeediaandmed võivad olla loodud ja/või
levitatud ilma algse omaniku loata.
Autoriõigusteta andmete kopeerimine või levitamine
on mitmetes riikides, kaasaarvatud teie riigis,
autoriõiguste rikkumine.

See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et
seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC. Palun
tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade
elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise
kohta.
Palun toimige vastavate regulatsioonide kohaselt ja
ärge hävitage seadet hariliku majapidamisprügi
hulgas.
Korrektne seadme hävitamine aitab vältida kahju
keskkonnale ja inimtervisele.

Autoriõiguste olemasolus veendumine on teie enda
kohustus.
Arvutisse allalaaditud videote salvestamine ja
ülekandmine kaasaskantavasse mängijasse on
lubatud ainult legaalsetelt veebisaitidelt allalaaditud
videote puhul või vastava loa alusel.
Te võite selliseid andmeid kasutada ainult enda
mitteärilisteks huvideks ja peate austama
autoriõiguste juhendeid, mis on autoriõiguste
omaniku poolt ette nähtud. Need juhendid võivad
keelata koopiate tegemise. Videod võivad olla
salvestatud kasutades koopiakaitse tehnoloogiat,
mis keelab edasist kopeerimist. Sellisel juhul
salvestamise funktsioon ei toimi ja teid teavitatakse
vastavalt.
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Teie seade sisaldab patareisid, mis vastavad
Euroopa direktiivile 2006/66/EC ning mida ei tohi
hävitada hariliku majapidamisprügi hulgas.
Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega
vanade patareide kogumise kohta. Korrektne
patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale
ja inimtervisele.
Sisseehitatud aku eemaldamiseks viige oma toode
alati teeninduspunkti, kus professionaalid saavad
aku eemaldada.

... Oluline
See toode on vastavuses Euroopa Liidu
raadiointerferentsi nõuetega.
See toode on vastavuses järgmiste direktiividega:
2004/108/EC ning 2006/95/EC.
Muudatused, mis pole läbi viidud Philips Consumer
Lifestyle poolt, võivad tühistada õiguse seadet
kasutada.

Muudatused
Muudatused, mis pole läbi viidud tootja poolt,
võivad tühistada õiguse seadet kasutada.

Andmete logimine
Philips on võtnud kohustuse täiustada teie toote
kvaliteeti ja suurendada Philipsi kasutaja naudingut.
Selleks, et mõista seade kasutajaprofiile, logib see
seade mõnda infot/andmeid seadme püsimällu.
Neid andmeid kasutatakse, et identifitseerida ning
tuvastada vigu ja probleeme, mis kasutajad kogevad
seadme kasutamisel. Näiteks salvestatakse
muusikarežiimis ja raadiorežiimis taasesitamise
kestvust, mitu korda tühja aku teadet kuvatakse jne.
Salvestatud andmed ei tuvasta sisu või meediat,
mida seadmes kasutatakse, ega allalaadimise allikat.
Salvestatud andmeid kasutatakse AINULT siis, kui
kasutaja toob seadme Philipsi teeninduspunkti ja
AINULT selleks, et lihtsustada vea leidmist ja selle
vältimist. Salvestatud andmed on kasutajale
saadaval, kui kasutaja seda küsib.

Osade/lisaseadmete vahetamine:
Külastage kodulehekülge www.philips.com/support,
et tellida vahetusosi või lisavarustust.
Philips Electronics Hong Kong Ltd. pakub
käesolevaga soovi korral lähtekoodi täieliku koopia.
See pakkumine kehtib kuni kolm aastat pärast toote
hankimist. Lähtekoodi koopia omandamiseks
kirjutage aadressile open.source@philips.com. Kui
teil ei ole juurdepääsu e-postile või kui te ei saa
kinnitust ühe nädala jooksul pärast postitust sellele
aadressile, saatke tavakiri aadressile "Open Source
Team, Philips Intellectual Property & Standards,
P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, Holland". Kui te
ei saa oma kirjale kinnitust, siis saatke e-mail
ülaltoodud aadressile.
Selle dokumendi tõlge on vaid viiteks.
Kui inglisekeelse evrsiooni ja tõlgitud versiooni
vahel esineb erinevusi, siis inglisekeelne versioon
on õigem.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tehnilised andmed võivad muutuda ilma sellest
eelnevalt ette teatamata. Kaubamärgid on
Koninklijke Philips Electronics N.V. või vastavate
omanike omand. Philips jätab endale õiguse teha
tootes igal ajal muudatusi ning ei ole kohustatud
sellest varasemate mudelite omanikke teavitama.

Info kasutamise ja hoidmise
temperatuuride kohta:
H

H

H

Kasutage kohas, kus temperatuur on alati 0 ja
35°C vahel (32 kuni 95°F)
Hoidke kohas, kus temperatuur on alati -20 ja
45°C vahel (-4 kuni 113°F)
Aku eluiga võib madalal temperatuuril
lüheneda.
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... Oluline
Philips Electronics Hong Kong Ltd. pakub
käesolevaga soovi korral lähtekoodi täieliku koopia.
See pakkumine kehtib kuni kolm aastat pärast toote
hankimist. Lähtekoodi koopia omandamiseks
kirjutage aadressile open.source@philips.com. Kui
teil ei ole juurdepääsu e-postile või kui te ei saa
kinnitust ühe nädala jooksul pärast postitust sellele
aadressile, saatke tavakiri aadressile "Open Source
Team, Philips Intellectual Property & Standards,
P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, Holland". Kui te
ei saa oma kirjale kinnitust, siis saatke e-mail
ülaltoodud aadressile.
Selle dokumendi tõlge on vaid viiteks.

Litsentsid ja tunnustused
Selle Philipsi toote juures kasutatud avatud
lähtekoodiga tarkvara.

SQLite
Kogu SQLite'i kood on autorite poolt avalikku
domeeni pandud
(http://en.wikipedia.org/wiki/Public_Domain). Kõik
koodi autorid ja nende tööandjate esindajad on
allkirjastanud seletused oma panuse kohta ja nende
allkirjastatud seletuste originaale säilitatakse
tulekindlas seifis ettevõtte Hwaci
(http://www.hwaci.com) kontoris. Igaüks võib
ükskõik millisel eesmärgil, äri või mitteärilistel, ja
mis tahes viisil kopeerida, muuta, avaldada,
kasutada, koostada, müüa või levitada SQLite koodi,
kas lähtekoodi või binaarsel kujul.
Eelmine lõik kehtib SQLite koodile - nendele SQLite
teegi osadele, mida ühendate ja kasutate suurema
rakenduse puhul. Osa dokumentatsiooni ja mõned
koodi osad võivad olla kaitstud litsentsidega.
Üksikasjad siin on ebaselged. Me ei muretse
dokumentatsiooni litsentside pärast, kuna ükski
neist asjadest ei ole SQLite teegi osa.
Kogu SQLite kood on kirjutatud nullist. Me ei ole
koodi kopeerinud teistelt projektidelt või avatud
internetist. Iga koodirea saab taandada tema
esialgse autorini ja kõik need autorid on andnud
oma allkirja koodi avalikkuse kohta. Seega SQLite
koodi põhi on puhas ja ei sisalda litsentseeritud
koodi teistest projektidest.
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2. Teie meelelahutussüsteem
Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast
Philipsi kasutajate hulka! Philipsi kasutajatoest
võimalikult palju kasu saamiseks registreerige oma
toode internetis aadressil
www.philips.com/welcome.

H

Pildid on ainult illustratsiooniks. Philipsil
on õigus ilma ette teatamata muuta toote
värvi/välimust.

Ülevaade mängijast

Sissejuhatus
Kaasaskantava videomängijaga saate:
H

Vaadata videosid;

H

Kuulata muusikat;

H

Vaadata pilte;

H

Lugeda tekstifaile (.txt failid);
Suurendada mälumahtu, sisestades Micro SD
kaardi (müüakse eraldi);

H

Ühendada välise USB seadme;

H

Ühendada televiisori HDMI (High Definition)
kaabli kaudu.

H

RESET

Kui mängija jookseb kokku, siis
vajutage seda pastakaga või
sarnase riistaga, et mängijat
algseadistada.

IR

Kaugjuhtimispuldi sensor

MINI HDMI

Ühendage televiisoriga läbi
HDMI kaabli ning mini HDMI
ühendusega.

Mis on kuulub varustusse?
Kontrollige, kas järgnevad esemed kuuluvad
varustusse:

3.5 mm kõrvaklappide pesa
MICRO SD

Micro SD kaardi pesa
H

H

Mängija

H

USB kaabel

H

Kaugjuhtimispult

H

Kinnituskott

H

Autoadapter

H

Kiire alustamise juhend

H

USB pesa seadme
laadimiseks ning andmete
ülekandmiseks.
USB pesa USB seadmega
ühendamiseks.

Kõlar
POWER

Vajutage ja hoidke, et mängija
sisse või välja lülitada.
Vajutage, et ekraan lukustada
või lahti lukustada.

Märkus
H

Detailne kasutusjuhend laetakse
mängijasse. Te vajate Adobe Acrobat
Reader programmi, et kasutusjuhendit
avada.
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... Teie meelelahutussüsteem
Ülevaade kaugjuhtimispuldist

\[qQ

Menüüdes navigeerimine

OK

Valiku kinnitamine
Koduekraanile naasemine
Eelmisele ekraanile naasemine

a/b

Eelmise/järgmise meediafaili
juurde liikumine

qQ

Kiirelt edasi/tagasi otsing
Taasesitamise ajal
kordusreþiimi valimine
Valikutemenüüle ligipääs
taasesitamise ajal
Helitugevuse kohandamine
Heli vaigistamine või
taastamine

Märkus
H
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Kaugjuhtimispult töötab vaid juhul, kui
mängija on ühendatud HDTV-ga.

3. Alustamine
Järgige selle peatüki juhiseid alati järjekorras.

2. Kui aku laadimine on lõpetatud, siis
laadimisanimatsioon lõppeb ning kuvatakse

Aku laadimine
Teie seadmel on sisseehitatud aku, mida saab
laadida arvuti USB pesa kaudu.

.

Märkus
H

1. Ühendage oma mängija arvutiga, kasutades
komplektisolevat USB kaablit.

Taaslaetavatel patareidel on piiratud
laadimistsüklite arv. Aku eluiga ja
laadimistsüklite arv sõltub kasutamisest ja
seadistustest.

Nõuanne
Et laadimine oleks kiirem, siis ühendage
mõlemad USB pistikud oma arvuti USB
portidesse.

H

Akutaseme indikaator
Ekraanil kuvatakse umbkaudne aku laadituse
indikaator:

100%

75%

50%

25%

0%

Vilkuv patarei tähendab seda, et aku hakkab tühjaks
saama. Mängija salvestab kõik seadistused ning
lülitub 10 minuti jooksul välja.

Nõuanne
H
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Teil palutakse valida:

: Et kanda arvutist andmeid läbi USB ühenduse
ning laadida akut.
: Et taasesitada meediat oma mängijas ning
laadida akut.
1. Valige või .
9 Kuvatakse laadimisanimatsioon.

Kaugjuhtimispuldi patarei
paigaldamine
Hoiatus

Märkus
H

Kui valikut ei tehta 10 sekundi jooksul, siis
mängija valib automaatselt (aku
laadimine ja andmete ülekanne).

Aku säästmiseks ja taasesitamise kordade
arvu suurendamiseks määrake
taustavalgus madala taseme peale (valige
> > [Backlight time]).

H

H

H

Plahvatuse oht! Hoidke patareid eemal
kuumusest, päikesevalgusest ja tulest.
Ärge kunagi visake patareisid tulle.
Plahvatuse oht, kui patarei on
ebakorrektselt asendatud. Asendage vaid
sama patareiga või sarnast tüüpi patareiga.
Patareid sisaldavad keemilisi koostisosi
ning neid tuleb korrektselt hävitada.

Esmakordsel kasutamisel:
Eemaldage kaitsev lipik, et aktiveerida
kaugjuhtimispuldi patarei.
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... Alustamine
2. Puudutage valikut, et pääseda sellega seotud
menüüsse.

Seadme automaatselt puhkereþiimi ja
välja lülitamine
Kui seadmega ei teostata ühtegi toimingut kindla aja
jooksul (ei toimu taasesitamist, ühtegi klahvi ei
vajutata), lülitub seade automaatselt välja.
Ajaperioodi määramiseks valige

> > [Idle Time].

Puutetundliku ekraani
kalibreerimine
Kaugjuhtimispuldi patarei vahetamine:
1. Avage patareisahtel.

Kalibreerige puutetundlik ekraan, et puudutused
oleksid täpselt positsioneeritud.

2. Sisestage uus CR2025 patarei õigete
polaarsustega (+/-).

1. Kui lülitate mängija esimest korda sisse, siis
palutakse teil teha kalibreerimine.

3. Sulgege patareisahtel.

2. Järgige ekraanil
lõpule viia.

ikooni, et kalibreerimine

Nõuanne
H

Te võite puutetundliku ekraani
kalibreerimiseks valida ka >
[Calibrate].

>

Helitugevuse kohandamine
1. Puudutage

nuppu.

2. Helitugevuse kohandamiseks puudutage q või
Q nuppe.

Nõuanne

Seadme sisse ja välja lülitamine
1. Vajutage ja hoidke seadmel all POWER nuppu,
kuni seade lülitub sisse või välja.
9 Kuvatakse koduekraan.

H

Te võite ka heliribal otse puudutada sobivat
helitaset.

Ekraani lukustamine ja lahti
lukustamine
Video vaatamise või muusika kuulamise ajal
ootamatute nupulevajutuste vältimiseks võite
ekraani lukustada.
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... Alustamine
Ekraani manuaalseks lukustamiseks
1. Vajutage POWER nuppu.
9 Ekraan lukustatakse.
9 Kui kuulate muusikat, lülitub ekraan välja.
2. Ekraani lahti lukustamiseks vajutage taas
POWER nuppu.

Automaatne lukustamine
Te saate mängija ekraanil lasta lukustuda ka
automaatselt, kui seadmega ei teostata ühtegi
toimingut kindla aja jooksul.
Ajaperioodi määramiseks valige
Time].

>

> [Idle

Failide kandmine mängijasse

USB seadme ühendamine

Failide kandmine Windows Explorerist

Te saate mängija mälumahtu ka suurendada,
sisestades USB mäluseadme.

1. Ühendage mängija arvutiga.

2. Valige

.

3. Leidke arvutis My Computeri või Computeri alt
“Philips”.
4. Lohistage failid/kaustad oma arvutist “Philips”
kausta.

Micro SD kaardi kasutamine

Märkus
H

Kui USB seade on ühendatud, siis pärast
nupu puudutamist kuvatakse [External].

Te saate mängija mälumahtu suurendada,
sisestades Micro SD kaardi (kuni 32 GB).
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4. Videod
Videote taasesitamiseks puudutage

nuppu.

Videote leidmine mängijast

Taasesitamise seadete kohandamine:
[Track]: loo valimine.
[Subtitle]: subtiitrite keele valimine.
[Screen Size]: video suuruse valimine:
[Full Screen] (täisekraan), [Scale]
(skaleeritavus) või [Original Size]
(originaalsuurus).
: Eelmisesse menüüsse naasemine.

Videoteegis on videofailid sorteeritud
failiinformatsiooni järgi.
1. Puudutage ikooni, et valida videoteek.
Reastab kõik sisemälus olevad
videofailid.
Videofailide lehitsemine kaustavaates.
Kui micro SD kaart on sisestatud, siis
valige esmalt mälu:
[Internal]: Mängijas asuvate videofailide
lehitsemine.
[Card]: Micro SD kaardil asuvate
videofailide lehitsemine.
[USB]: USB mäluseadmel asuvate
videofailide lehitsemine.
Videofailide siltide nimekirja vaatamine.
2. Liigutage oma näppu üles/alla, et lehitseda läbi
valikute nimekirja.

Videote taasesitamine

Hetkel taasesitatavale videofailile sildi
lisamine.
Hetkel taasesitatava videofaili jaoks
informatsiooni kuvamine.
Hetkel taasesitatava videofaili
kustutamine.
/

Ettepoole / tahapoole liikumine.

/

Hetkel taasesitatava video raames kiirelt
edasi- ja tagasisuunas otsing.

Q/`

Taasesitamise katkestamine või
jätkamine.

1. Puudutage videoteegis soovitud video peal.
9 Taasesitamine algab.

Kaustas olevate videofailide
taasesitamine tavalises järjekorras (ilma
kordamiseta).

Videovalikute tegemine

Kaustas olevate videofailide
taasesitamine suvalises järjekorras.

Videovalikute tegemiseks puudutage
taasesitamise ekraanil ikoone:

Kaustas olevate videofailide kordamine
suvalises järjekorras.
Hetkel taasesitatava video kordamine.
Kõikide videofailide kordamine kaustas.
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... Videod
Videote kustutamine
Te saate kustutada videofaile kas videoteegis olles
või taasesitamise vaates.

Videofailide kustutamine videoteegis olles
1. Puudutage

nuppu, et minna videoteeki.

2. Puudutage ühte allolevatest ikoonidest, et
valida reþiim.
Seadme sisemälus olevate videofailide
ükshaaval kustutamine.
Kõikide failide kustutamine, mis on
sisemälus, micro SD kaardil või USB
seadmel.
Sildistatud videofailide ükshaaval
kustutamine.
3. Puudutage nuppu.
9 Kuvatakse hoiatus.
4. Puudutage kinnitamiseks [Ok] nuppu.
9 Videofail(id) kustutatakse.

Videofailide kustutamine taasesitamise ajal
1. Juhtimisnuppude kuvamiseks puudutage
suvalist kohta ekraanil.
2. Puudutage nuppu.
9 Kuvatakse hoiatus.
3. Puudutage kinnitamiseks [Ok] nuppu.
9 Videofail kustutatakse.
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5. Muusika
Muusika kuulamiseks puudutage

nuppu.

Muusika kuulamine
1. Puudutage muusikakogus soovitud loo peal.
9 Taasesitamine algab.

Muusikavalikute tegemine
Muusikavalikute tegemiseks puudutage
taasesitamise ekraanil ikoone:

Muusika leidmine mängijast
Muusikafailid on sorteeritud failiinformatsiooni
järgi.

Hetkel taasesitatava loo jaoks
informatsiooni kuvamine.
1. Puudutage ikooni, et valida vaatamisreþiim.

Hetkel taasesitatavale loole sildi lisamine.

Reastab kõik sisemälus olevad
lood.
Reastab kõik lood artistide nimede
järgi.
Reastab kõik lood albumite järgi.
Lugude lehitsemine kaustavaates. Kui
micro SD kaart on sisestatud, siis valige
esmalt mälu:
[Internal]: Mängijas asuvate lugude
lehitsemine.
[Card]: Micro SD kaardil asuvate lugude
lehitsemine.
[USB]: USB mäluseadmel asuvate lugude
lehitsemine.
Reastab lood siltide järgi.
2. Liigutage oma näppu üles/alla, et lehitseda läbi
valikute nimekirja.

Hetkel taasesitatava loo kustutamine.
A-B

Kindla osa kordamine loos.

/

Ettepoole / tahapoole liikumine.

/

Hetkel taasesitatava loo raames kiirelt
edasi- ja tagasisuunas otsing.

Q/ `

Taasesitamise katkestamine või
jätkamine.
Kaustas olevate lugude taasesitamine
tavalises järjekorras (ilma kordamiseta).
Kaustas olevate lugude taasesitamine
suvalises järjekorras.
Kaustas olevate lugude kordamine
suvalises järjekorras.
Hetkel taasesitatava loo kordamine.
Kõikide lugude kordamine kaustas.
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... Muusika
Kindla osa kordamine
Te saate korrata loo kindlat osa.
1. Kui lugu jõuab punkti, kust soovite kordust
alustada, siis puudutage A-B nuppu.
9 “A” tõstetakse esile.
2. Kui lugu jõuab punkti, kus soovite korduse
lõpetada, siis puudutage taas A-B nuppu.
9 “A-B” tõstetakse esile. Valitud osa (A kuni
B) korratakse.
3. Kordusreþiimist väljumiseks puudutage A-B
nuppu.
9 “A-B” ei ole enam esile tõstetud.

Lugude kustutamine mängijast
Te saate kustutada lugusid kas muusikakogus olles
või taasesitamise vaates.

Lugude kustutamine muusikakogus olles
1. Puudutage nuppu, et minna
muusikakogusse.
2. Puudutage ühte allolevatest ikoonidest, et
valida reþiim.
Seadme sisemälus olevate lugude
ükshaaval kustutamine.
Kõikide lugude kustutamine, mis on
sisemälus, micro SD kaardil või USB
seadmel.
Sildistatud lugude ükshaaval
kustutamine.
3. Puudutage nuppu.
9 Kuvatakse hoiatus.
4. Puudutage kinnitamiseks [Ok] nuppu.

Lugude kustutamine taasesitamise ajal
1. Puudutage loo taasesitamise ajal nuppu.
9 Kuvatakse hoiatus.
2. Puudutage kinnitamiseks [Ok] nuppu.
9 Lugu kustutatakse.
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6. Pildid
Piltide vaatamiseks puudutage

nuppu.

Pildivalikute tegemine
nustatymus
Pildivalikute tegemiseks puudutage
taasesitamise ekraanil ikoone:

Piltide leidmine mängijast
Puudutage ikooni, et valida vaatamisreþiim.
Sisemälus olevate piltide lehitsemine
(pisipildivaates).
Sisemälus, micro SD kaardil või USB
seadmel erinevates kaustades olevate
piltide lehitsemine.

Taasesitamise seadistuste valimine:
[Slide Interval]: slaidide vahetamise
vahele jääva ajaperioodi määramine.
[Screen Size]: ekraanisuuruse valimine.
: eelmisesse menüüsse naasemine.

Piltide lehitsemine nimekirjana.

Pildi määramine taustapildiks.
Hetkel taasesitatava loo jaoks
informatsiooni kuvamine.
Pildi kustutamine.
Pildi keeramine päripäeva 90°.

Piltide vaatamine
Puudutage soovitud pilti.
9 Pilt kuvatakse.

/
Q/ `

Ettepoole / tahapoole liikumine.
Slaidiesitluse alustamine või
katkestamine.
Pildi suurendamine.
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7. E-raamatud
Tekstifailide (.txt) avamiseks puudutage

nuppu.

Tekstifailide valikute tegemine
Tekstifailide leidmine mängijast

Valikute tegemiseks puudutage taasesitamise
ekraanil ikoone:
Lülitumine vertikaalse vaatamise reþiimi.
Puudutage seda teist korda, et taastada
eelmine horisontaalne vaatamise reþiim.
Tekstifaili kustutamine.
Leeküljele järjehoidja lisamine.

1. Puudutage ühte järgnevatest ikoonidest, et
valida vaatamisreþiim.
Sisemälus olevate tekstifailide
lehitsemine.
Sisemälus, micro SD kaardil või USB
seadmel erinevates kaustades olevate
tekstifailide lehitsemine.
Sildistatud tekstifailide lehitsemine.
2. Liigutage oma näppu üles/alla, et lehitseda läbi
valikute nimekirja.

Tekstifailide lugemine
1. Puudutage soovitud tekstifaili.
9 Tekstifail avatakse.

/
Q/ `

Lehekülgede vahetamine.
Lehekülgede automaatne vahetamine või
automaatse lugemise reþiimi välja
lülitamine.
Seadete kohandamine:
[Effect Setting]: lehekülgede vahetamisel
ilmneva efekti määramine.
[Auto Reading Speed]: lehekülgede
vahetamise vahele jääva ajaperioodi
määramine.
[Select Coding]: märgisüsteemi
määramine, et tekst paistaks normaalne.
[Color scheme]: taustavärvi valimine.
[Jumppage] (hüppa lehekülje juurde):
otse mõne lehekülje juurde liikumine.
: eelmisesse menüüsse naasemine.
Lehe suurendamine.

2. Lehekülgede vahetamiseks puudutage q või Q
nuppu.
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... E-raamatud
Tekstifailide kustutamine
mängijast
Te saate tekstifaile kustutada kas neid lehitsedes või
taasesitamise vaates.

Tekstifaildie kustutamine neid lehitsedes
1. Puudutage
kokku.

nuppu, et minna e-raamatute

2. Puudutage ühte allolevatest ikoonidest, et
valida reþiim.
Seadme sisemälus olevate tekstifailide
ükshaaval kustutamine.
Kõikide tekstifailide kustutamine, mis on
sisemälus, micro SD kaardil või USB
seadmel.
Sildistatud tekstifailide ükshaaval
kustutamine.
3. Puudutage nuppu.
9 Kuvatakse hoiatus.
4. Puudutage kinnitamiseks [Ok] nuppu.

Tekstifailide kustutamine taasesitamise ajal
1. Puudutage nuppu.
2. Puudutage kinnitamiseks [Ok] nuppu.
9 Tekstifail kustutatakse.
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8. Seadete kohandamine
Nõuanne

Keel
1. Puudutage
2. Puudutage

H

nuppu.
nuppu.

Kui te ei soovi, et mängija ekraan
automaatselt välja lülitub, siis saate valida
ka [Off] (väljas).

3. Liigutage oma näppu üles/alla, et valida
soovitud keel.
4. Puudutage keele peal.
Valitud keel tähistatakse
H

Kuupäev ja kellaaeg
märgiga.

1. Puudutage

nuppu.

2. Puudutage

nuppu.

3. Puudutage kuupäeval või kellaajal.
4. Puudutage \ / [ nuppe, et valida väärtus.

Ekraaniseaded
1. Puudutage

nuppu.

2. Puudutage nuppu.
9 Kuvatakse taustavalguse seaded.
[Brightness]

[Backlight time]

[Idle Time]

Ekraani heleduse määramine:
1lm kuni 5lm. Aku säästmiseks
valige madalam väärtus.
Aja määramine (5 sekundit
kuni 60 sekundit), millal ekraan
ennast ise välja lülitab.
Tegevuseta oleku aja
määramine: 10 sekundit kuni
10 minutit. Pärast valitud aja
jooksul tegevuseta olekut,
lülitub mängija automaatselt
välja.

3. Puudutage valikut, et selle alammenüüsse
minna.
4. Valige soovitud seadistus ning seejärel
puudutage [Ok] nuppu.
Valitud valik tähistatakse märgiga.
H

Märkus
H

Aega kuvatakse 24-tunni formaadis.

Muud seaded
1. Puudutage

nuppu.

2. Puudutage nuppu.
9 Kuvatakse nimekiri valikutega.
[Calibrate]

Puuteekraani kalibreerimine.
Järgige ekraanile ilmuvaid
juhiseid.

[TVOUT]

Kui ühendate mängija
televiisoriga läbi HDMI
ühenduse, siis valige [HDMI].

[Audio settings]
(heliseadistus)

Heliväljundi seadistuste
kohandamine.
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... Seadete kohandamine
Mälu/failide kohta informatsiooni
vaatamine
1. Puudutage

nuppu.

2. Puudutage
nuppu.
9 Kuvatakse järgnev informatsioon.

[Music Count]

Sisemällu salvestatud lugude
hulk.

[Video Count]

Sisemällu salvestatud videote
hulk.

[Picture Count]

Sisemällu salvestatud piltide
hulk.

[TXT File Count]

Sisemällu salvestatud
tekstifailide hulk.

[Card Free]

Kogu mälu ja vaba mälu
mängijasse sisestatud SD
kaardil.

[Free Space]

Kogu sisemälu ja vaba
sisemälu.

[Ext. Free]

Vaba mälu välisel lisaseadmel.

[Firmware Version] Tarkvara versioon. Kontrollige
tarkvara versiooni, kui
uuendate tarkvara.
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Tehaseseaded
1. Puudutage

nuppu.

2. Puudutage
nuppu.
9 Kuvatakse nimekiri valikutega.
[Format Internal
Memory]

Selle mängija sisemälu
vormindamine.

[Format card]

Mängijasse sisestatud micro
SD kaardi vormindamine.
Märkus: See valik on saadaval
vaid siis, kui mängijasse on
sisestatud SD kaart.

[Reset Default
Settings]

Mängija tehaseseadete
taastamine. Mängijasse kantud
failid säilivad.

9. Muu
Failide kandmine sisemälust SD
kaardile
Te saate kanda faile sisemälust micro SD kaardile
või SD kaardilt sisemällu.
1. Sisestage micro SD kaart (vaadake peatükki
“Micro SD kaardi kasutamine”).
2. Puudutage

nuppu.

3. Puudutage [Internal] või [Card] nuppe.
9 Kuvatakse kaustade nimekiri.
4. Kui soovite üle kanda kõik kaustas olevad failid,
siis puudutage nuppu paremas ääres.
Vastasel juhul puudutage kausta, et näha selle
sisu. Seejärel puudutage nuppu, et valida fail.
9 Valitud fail või kaust märgistatakse
märgiga.
5. Puudutage nuppu.
9 Kuvatakse hoiatus.
6. Puudutage [Ok] nuppu.
9 Failid kantakse sisemällu või SD kaardile.
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... Muu
Mängija kasutamine autos
Kinnitage mängija oma auto peatoe
külge.

1. Kinnitage kinnitusrihm kinnituskoti külge.
2. Kohandage koti asukohta ning seejärel
kinnitage pandlad.
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3. Tõmmake rihmadest, et kinnitada kott peatoe
külge.
4. Asetage mängija kotti.

... Muu
Mängija laadimine autoadapteriga
1. Ühendage mängija autoga läbi autoadapteri.
9 Kuvatakse laadimisanimatsioon.

4. Valige [TVOUT] > [HDMI].
9 Kuvatakse nimekiri HDTV reþiimidest.
5. Valige reþiim, mida teie HDTV toetab.
9 Teie HDTV'l kuvatakse koduekraan.
6. Kasutage taasesitamiseks selle mängija
kaugjuhtimispulti.

2. Kui laadimisanimatsioon peatub ning kuvatakse
ikoon, on laadimine lõppenud.

HDTV peal taasesitamine
Selle mängijaga saate oma meediafaile taasesitada
ka läbi kõrglahutusliku televiisori (HDTV).

Ekraanisuuruse kohandamine
Kui teie HDTV ekraan on paigast ära, siis tehke
järgnevat, et mahutada sisu HDTV ekraanile.
1. Vajutage kaugjuhtimispuldil
9 Kuvatakse koduekraan.
1. HDTV-ga ühendamiseks kasutage mini HDMI
ühendusega HDMI kaablit (vt ka joonist).
2. Valige HDTV-l videoallikas:
Valige kaugjuhtimispuldiga HDMI ühendus,
millega mängija on ühendatud.
H

3. Valige mängijal

nuppu.

2. Vajutage kaugjuhtimispuldil
nuppu.
9 Kuvatakse ekranaisuuruse kohandamise
menüü.
3. Vajutage \ [ q Q nuppe, et kohandada
ekraani kõrgust ja laiust.

> .

25

... Muu

Tarkvara uuendamine
1. Veenduge, et akus on vähemalt 50% voolu.
2. Kontrollige oma tarkvara versiooni (vaadake
peatükki “Mälu/failide kohta informatsiooni
vaatamine” leheküljel 22).
3. Minge aadressile
http://www.philips.com/support, et laadida oma
arvutisse uusim tarkvara versioon.
4. Ühendage mängija arvutiga.
5. Puudutage

nuppu.

6. Lohistage uusim tarkvara fail kausta “Philips
PV7005”.

4. Vajutage kinnitamiseks nupule OK.

Algkäivitamine
Kui teie seade ei tööta korrektselt või ekraan
hangub, siis saate selle algkäivitada, ilma et te
andmeid kaotaksite.
1. Vajutage pastakat või sarnast tööriista
kasutades RESET nupule.
9 Mängija teeb automaatselt taaskäivituse.
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7. Eemaldage mängija arvuti küljest.
9 Tarkvarauuendus teostatakse automaatselt.

10. Tehnilised andmed
Vooluvarustus
H

H

H

Vooluvarustus: 3000 mAh Li-ioon sisemine
taaslaetav aku
Taasesitamise aeg1 (muusika): kuni 5 tundi
Taasesitamise aeg1 (video): 3 tundi

Nõuded süsteemile
H

Windows® XP (SP3 või uuem) / Vista / 7

H

Pentium III 800 MHz protsessor või kõrgem

H

512 MB RAM

H

500 MB kõvaketta ruumi

Heli

H

Internetiühendus

Kõrvaklapid

H

Microsoft® Internet Explorer 6.0 või uuem

H

Kanalieraldus: > 60 dB

H

CD-ROM drive

H

USB port

H

Sagedusvastuvõtt: 45 Hz - 16 kHz

H

Väljundvõimsus (RMS): 2 x 3.5 mW

H

Müratase signaalis: > 80 dB

Kõlarid
H

Väljundvõimsus (RMS): 2 x 500 mW

H

Müratase signaalis: > 80 dB

Toetatud failiformaadid
Video:
H

Mälumaht
H

Sisseehitatud mälumaht2: 4 GB NAND Flasht

H

H

Ekraan
H

Puutetundlik värviline LCD 800 x 480 pikslit

H

H

Ühenduvus
H
H

Kõrvaklapid 3.5 mm

H

USB 2.0 High speed

H

HDMI

H

Micro SD kaart

Märkused:
1

Taaslaetavatel patareidel on kindel arv laadimise
tsükleid. Patarei eluiga ja laadimise tsüklite arv
erineb kasutamise ja seadistamise tõttu.

H

H

H

MPEG1/MPEG2: Kuni 40Mbps, 1920x1080
pikslit, 24fps
MPEG4 AVC/MPEG-4 VISUAL: Kuni 50Mbps,
1920x1080 pikslit, 24fps
MS MPEG-4: Kuni 800kbps, 352x288 pikslit,
30fps
WMV9: Kuni 40Mbps, 1920x1080 pikslit, 24fps
WMV7/8: Kuni 800kbps, 352x288 pikslit, 30fps
RealVideo 3.0/4.0: Kuni 40Mbps, 1920x1080
pikslit, 24fps
RealVideo 2.0: Kuni 800kbps, 352x288 pikslit,
30fps
H264, X264: Kuni 50Mbps, 1920x1080 pikslit,
24fps
DIVX4, 5, 6, 7, DIVX3.11 5005c:
1920x1080 24fps (kuni 4 Mbps)
720x480 @ 30fps (kuni 60 Mbps)
720x576 @ 25fps (kuni 60 Mbps)

2
1GB = 1 miljard baiti; saadaval olev mahutavus on
väiksem. Täielik mälumahutavus ei pruugi olla
saadaval, kuna osa mälust kasutab mängija ise.
Salvestamismahutavus on mõeldud 4-minutiliste
lugude ja 128 kbps MP3 formaadile.

³ Ülekandekiirus sõltub operatsioonisüsteemist ja
tarkvara seadistamisest.

27

... Tehnilised andmed
Muusika:
H

H

H

H

H

H

H

H

MP3 bitimäärad: 8 - 320 kbps ja VBR
MP3 sämplingumäärad: 8, 11.025, 16, 22.050,
24, 32, 44.1, 48 kHz
WMA bitimäärad: 5 - 192 kbps VBR
WMA sämplingumäärad: 8, 11.025, 16,
22.050, 32, 44.1, 48 kHz
Flac: 2 kanalit, sämplingumäär 8 - 48 kHz
Ape: 2 kanalit, sämplingumäär 8 - 48 kHz,
versioonid kuni 3.99
Dolby Digital AC-3
Channel: 2/5.1
Bitimäär: 56kbps-448kbps
Sämplingumäär: 32kHz, 44.1kHz, 48kHz
ID3-tag tugi

Pildid
H

JPEG

H

BMP

E-raamatud
H
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11. Probleemide lahendamine
Puutetundlik ekraan ei reageeri. Mida pean
tegema?
H

Kasutage puutetundliku ekraani sõrmeotsaga
või mõne teise esemega, et see paremini
reageeriks.

Puudutused ekraanil reageerivad vale ekraani
osaga. Mida pean tegema?
H

Täpseteks puudutusteks kalibreerige
puutetundliku ekraaniga (vaadake peatükki
“Muud seaded” leheküljel 21).

Kuidas saan mängijat laadida ilma arvutita?
H

H

Te saate mängijat laadida komplektisoleva
autolaadijaga (vaadake peatükki “Mängija
kasutamine autos” leheküljel 24).
Vaadake Philipsi laadijate kohta
lisainformatsiooni aadressilt www.philips.com.
Valige sealt “Consumer Products” ->
“Accessories” -> “Power Solutions”.

Kas oskate soovitada, kuidas akuvoolu säästa
ning taasesitamisaega maksimeerida?
H

H

H

Keerake ekraani taustavalgus nii madalaks kui
võimalik.
Seadke taustavalguse väljalülitamise aeg
lühikeseks.
Lühendage tegevuseta olemise aega, enne kui
ekraan automaatselt välja lülitatakse. Vaadake
lisainformatsiooni saamiseks peatükki “Ekraani
seadete kohandamine”.

Kas on võimalik seadme mälumahtu
suurendada?
H

Jah. Seadme mälumahtu saate suurendada, kui
sisestate Micro SD kaardi (ei kuulu komplekti).
Vaadake peatükki “Micro SD kaardi
kasutamine”.

Kuidas saan mängijat puhastada?
H

Puhastage oma mängijat pehme, kergelt niiske
ebemevaba riidega.
Hoiatus: Ärge kasutage mängija puhastamiseks
aknapuhastusvahendeid,
majapidamisvahendeid, aerosoole, lahusteid,
alkoholi, ammoniaaki või abrasiive.
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Märkused
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Toote tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kõik õigused kaitstud
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Külastage Philipsit internetis:
http://www.philips.com

