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Vanhan tuotteen ja siihen sisältyvän akun 
hävittäminen
Kaikki tuotteemme on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista ja komponenteista,
jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.

Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EC soveltamisalaan.Tätä
symbolia voidaan käyttää yhdessä kemiallisen symbolin kanssa, mikä merkitsee, että 
tuote on kyseistä kemikaalia koskevan ympäristödirektiivin mukainen.

Tuotetta ei saa hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Ota selvää ympäristölle ystävällisestä 
kierrätystavasta tai kysy asiasta jälleenmyyjältä.Vanhojen tuotteiden hävittäminen oikealla tavalla
auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Tuote sisältää myös kiinteän ladattavan akun, joka on Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2006/66/EY vaatimusten mukainen. Sitä ei voi hävittää tavallisen kotitalousjätteen
mukana.

Voit varmistaa laitteen toimivuuden ja turvallisuuden toimittamalla laitteen aina viralliseen 
keräyspisteeseen tai huoltoliikkeeseen akun vaihtamista tai poistamista varten.

Tutustu paikallisiin paristojen keräystä koskeviin ohjeisiin, koska paristojen hävittäminen oikealla
tavalla auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.







3.3 Asenna ohjelmisto
Seuraavat ohjelmistot ovat soittimen mukana:

 Philips Device Manager laitehallintaohjelma (sen avulla voit päivittää

              soitinta)

Seuraavat tiedostot on ladattu GoGear SA011:een

 Pikaopas

 Käyttöohjeet

 Usein esitetyt kysymykset





Vihje Jos haluat siirtää soittimeen CD-levyjä, muunna kappaleet esimerkiksi Windows
Media Player -ohjelmistolla MP3- tai WMA-tiedostoiksi. Kopioi tiedostot soittimeen 
Resurssienhallinnassa.Tällaisten ohjelmien maksuttomia versioita voi ladata Internetistä.







MP3



Kieli: Englanti / Ranska / Espanja / Saksa / Hollanti / Italia / Portugali / 

Ruotsi / Puola / Norja / Venäjä / Turkki / Portugali (Brasilian) / 

Unkari / Suomi / Yksinkertaistettu Kiina / Perinteinen Kiina / 

Japani / Korea / Tsekki / Slovakki / Thaikieli



SA011

SA011



6 Tekniset tiedot 

Kuvaruutu/Näyttö
• Taustavalo

• Tekstirivit: 3

• Tarkkuus: 128 x 48

• Tyypi: LCD

Ääni
• Taajuusvaste: 80 - 18 000 Hz Taajuusalue

• Taajuuskorjaimen asetukset: Funk, Hip Hop, 

  Jazz, Rock, Tekno, Klassinen

• Signaali-kohinasuhde: > 80 dB

• Kanavaerotin: 32 dB

• Antoteho (RMS): 2 × 3 mW

Äänentoisto
• Pakkausmuoto: MP3, WAV, WMA

• MP3 bittinopeudet: 8-320 kbps ja VBR

• ID3-tunnisteiden tuki: Laulun nimi, artisti, 

   albumi

• WMA bittinopeudet: 64-320 kbps

• WMA Näytenopeus: 8, 11.025, 16, 22.050, 32,

  44.1, 48 kHz

• MP3 Näytenopeus: 16, 32, 44.1, 48, 11.025, 

  22.050, 24, 8 kHz

Tallennus Media
• Sisäisen muistin tyyppi: NAND Flash

• Sisäinen muistikapasiteetti 2GB/4GB/8GB1

• Massamuistityyppi yhteensopivuus 

• Musiikkimuistin kapasiteetti, MP3: Jopa 450  

  kappaletta*

Liitännät
• Kuulokkeet: 3.5 mm

• USB: USB 2.02

Muut ominaisuudet
• Toiminto: Näppäimistölukko

• Akun virtatason osoitus: Käyttäjän liitännässä

• Äänenvoimakkuuden säätö

• Laiteohjelma laajennettava

• Lataus vähissä-ilmaisin

Varusteet
• kuulokkeet: AY3831

Ohjelmisto
• Laitehallinta palautukseen ja päivitykseen

Green-sarjan tekniset tiedot
• Lyijytön juotosmetallituote

Järjestelmävaatimukset
• PC OS: Windows 2000 / XP / Vista

• Internet yhteys: Kyllä (yhteys päivitettyihin

  tukitiedostoihin, käyttöoppaisiin sekä tuleviin 

  laiteohjelman ja tietokoneohjelmistojen 

  päivityksiin)

• USB: Vapaa USB portti

Virta
• Akku3: 150 mAh

• Akkutyyppi: LI-Polymer

• Soittoaika sisäisellä akulla: Jopa 10 tuntia

• Uudelleenladattava: Kyllä, USB:n kautta

Mitat
• Tuotteen mitat (W×D×H): 91 x 29 x 14mm

• Tuotteen paino: 0.029 kg

• Pakkaustyyppi: Läpinäkyvä kuplapakkaus

Äänensieppaus
• Äänitiedostoformaatti: MP3

• Sisäänrakennettu mikrofoni: mono

• Äänitallennus



1. 1MB = 1 miljoona bittiä; saatavilla oleva tallennuskapasiteetti on pienempi. 

              1GB = 1 miljardi bittiä; saatavilla oleva tallennuskapasiteetti on pienempi.

              Täysi muistikapasiteetti ei ole välttämättä saatavilla, koska osa muistista on varattu 

              soittimelle

              Tallennuskapasiteetti pohjautuu 4:ään minuuttiin per kappale ja 64kbp WMA 

 koodaukseen.

2. Todellinen siirtonopeus saattaa vaihdella käyttöjärjestelmän ja ohjelmiston määritys 

 ten mukaan.

3. Akun käyttöikä vaihtelee käytön ja asetusten mukaan.



Vol+
SA011





2009

9281


