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Tarvitsetko apua?
Osoitteessa
www.philips.com/welcome
Osoitteessa www.philips.com/welcome voit 
käyttää tukimateriaaleja, kuten käyttöopasta, 
uusimpia ohjelmistopäivityksiä ja vastauksia usein 
kysyttyihin kysymyksiin.
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Kuulon suojaaminen

  
Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella.
Kuulokkeiden käyttäminen pitkään kovalla 
äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa 
kuuloa. Tämä laite saattaa tuottaa kovia 
ääniä, jotka voivat jopa alle minuutissa 
aiheuttaa ihmiselle pysyviä kuulovaurioita. 
Korkeammat äänenvoimakkuudet on tarkoitettu 
huonokuuloisten käyttöön.
Ääni saattaa olla harhaanjohtava. Ajan 
mittaan kuulo mukautuu korkeisiinkin 
äänenvoimakkuuksiin. Pitkäkestoisen kuuntelun 
jälkeen normaalilta kuulostava äänenvoimakkuus 
saattaa olla liian voimakas ja kuulolle 
vahingollinen. Voit estää tämän asettamalla 
äänenvoimakkuuden turvalliselle tasolle ennen 
kuuntelua ja pitää sen tällä tasolla.
Turvallisen äänenvoimakkuuden asettaminen:
Aseta äänenvoimakkuuden säädin alimmalle 
tasolle.
Lisää äänenvoimakkuutta vähitellen, kunnes 
kuulet äänen selkeästi ja häiriöittä.
Kuuntele kohtuullisia aikoja:
Pitkäaikainen kuunteleminen tavallisella, 
“turvallisellakin” äänenvoimakkuudella saattaa 
vahingoittaa kuuloa.
Käytä laitteita oikein ja pidä riittävästi taukoja.
Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia 
ohjeita.
Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella 
kohtuullisia aikoja.
Älä lisää äänenvoimakkuutta kuulosi totuttua 
nykyiseen ääneen.
Älä lisää äänenvoimakkuutta niin korkeaksi, ettet 
kuule, mitä ympärilläsi tapahtuu.
Lopeta ja keskeytä kuunteleminen vaarallisissa 
tilanteissa.
Älä käytä kuulokkeita ajaessasi 
moottoriajoneuvolla tai polkupyörällä tai 
käyttäessäsi skeittilautaa, sillä se saattaa 
vaarantaa liikenteen ja on monissa paikoissa 
laitonta.
 

1 Tärkeitä turvalli-
suustietoja

Yleinen kunnossapito

Varoitus

Estä laitteen vahingoittuminen seuraavasti: •
Älä altista laitetta korkeille lämpötiloille tai  •
suoralle auringonvalolle.
Älä pudota laitetta äläkä pudota mitään sen  •
päälle.
Älä upota laitetta veteen. Älä altista  •
kuulokeliitäntää tai paristolokeroa vedelle. Vesi 
voi vahingoittaa laitetta.
Matkapuhelimen käyttäminen voi aiheuttaa  •
häiriöitä. 
Varmuuskopioi tiedostot. Varmista, että  •
säilytät laitteeseen lataamasi alkuperäiset 
tiedostot. Philips ei vastaa tietojen 
menetyksestä, jos laite vioittuu tai sen tietoja 
ei voi enää lukea. 
Vältyt ongelmilta, kun hallitset  •
musiikkitiedostoja (esimerkiksi siirtämistä 
ja poistamista) laitteen mukana toimitetulla 
ohjelmistolla.
Älä käytä alkoholia, ammoniakkia,  •
bentseeniä tai hankaavia ainesosia sisältäviä 
puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa 
laitetta.

 
Tietoja käyttö- ja säilytyslämpötiloista

Käytä laitetta tiloissa, joiden lämpötila on •	
aina 0–35 ºC
Säilytä laitetta paikassa, jossa lämpötila on •	
aina -20–45 ºC
Akun käyttöaika voi lyhentyä matalissa •	
lämpötiloissa.

 
Varaosat/lisävarusteet
Jos haluat tilata varaosia tai lisävarusteita, 
mene osoitteeseen www.philips.com/support.
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Ohjeissa voidaan määrätä, ettei teoksesta 
saa ottaa lisäkopioita. Videosuoratoisto voi 
sisältää kopiosuojatekniikkaa, joka estää 
lisäkopioiden tekemisen. Sellaisessa tilanteessa 
tallennustoiminto ei ole käytettävissä, ja siitä 
näytetään ilmoitus.
 
Tietojen kirjaaminen
Philips on sitoutunut parantamaan tuotteiden 
laatua ja Philips-käyttäjäkokemusta. Laitteen 
käyttöprofiilin	selvittämiseksi	laite	kirjaa	tietoja	
säilyvään muistiinsa. Näiden tietojen avulla 
tunnistetaan mahdollisia vikoja tai ongelmia, 
jotka käyttäjä saattaa havaita käyttäessään 
laitetta. Laite tallentaa tietoja esimerkiksi 
toistoajan pituudesta musiikkitilassa ja 
viritintilassa sekä akkuvirran loppumiskerroista. 
Tiedot eivät paljasta laitteessa käytettyä 
sisältöä tai materiaalia eivätkä latauslähdettä. 
Laitteeseen tallennettuja tietoja käytetään 
AINOASTAAN jos käyttäjä palauttaa laitteen 
Philipsin tukipalveluun ja AINOASTAAN 
virheiden havaitsemiseksi ja estämiseksi. Käyttäjä 
saa tallennetut tiedot käyttöönsä ensimmäisestä 
pyynnöstä.
 

Tuotteen kierrättäminen
Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on 
käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka 
voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Jos tuotteeseen on merkitty roskasäiliö, jonka 
yli on vedetty rasti, se tarkoittaa, että tuotetta 
koskee EU-direktiivi 2002/96/EY:

 
Älä hävitä tuotetta muun kotitalousjätteen 
mukana. Ota selvää paikallisista sähkölaitteiden 
ja elektronisten laitteiden erillistä keräystä 

Muutokset
Muutokset, joita valmistaja ei ole valtuuttanut, 
voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää 
laitetta.
 
Tekijänoikeustiedot
Kaikki muut kauppa- ja tuotenimet ovat ne 
omistavien yritysten tai organisaatioiden 
tavaramerkkejä.
Internetistä ladattujen tai ääni-CD-levyistä 
tehtyjen tallenteiden luvaton kopiointi on 
tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten sopimusten 
vastaista.
Luvattomien kopioiden tekeminen 
kopiosuojatusta materiaalista, kuten 
tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetyksistä ja 
äänitallenteista, voi loukata tekijänoikeuksia ja 
täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tätä laitetta ei saa 
käyttää edellä mainittuun tarkoitukseen.
Windows Media ja Windows-logo ovat 
Microsoft Corporationin rekisteröityjä 
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa 
maissa.
 
Tunne vastuusi! Kunnioita tekijänoikeuksia.

  
Philips kunnioittaa muiden immateriaalioikeuksia 
ja pyytää muitakin tekemään niin. 
Internetissä oleva multimediasisältö voi 
olla luotu ja/tai jaettu ilman alkuperäisen 
tekijänoikeuksien haltijan lupaa. 
Luvattoman sisällön kopioiminen tai jakaminen 
voi loukata joidenkin maiden tekijänoikeuslakeja. 
Tekijänoikeuslakien noudattaminen on käyttäjän 
vastuulla.
Tietokoneeseen ladattujen suoratoistovideoiden 
tallentaminen ja siirtäminen kannettavaan 
soittimeen on tarkoitettu ainoastaan sisällölle, 
jonka tekijänoikeussuoja on rauennut tai 
jonka käyttöön on asianmukainen lupa. 
Sellaista sisältöä saa käyttää ainoastaan 
henkilökohtaisessa, ei-kaupallisessa käytössä 
ja teoksen tekijänoikeuden haltijan antamia 
tekijänoikeusohjeita on noudatettava. 
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haitallisia häiriöitä vastaan normaalissa 
kotikäytössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi 
säteillä radiotaajuista energiaa. Jos laitetta ei 
asenneta tai käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi 
aiheuttaa häiriötä radiolaitteisiin.
Ei voida kuitenkaan taata, että häiriöitä ei esiinny 
missään laitekokoonpanossa. Jos laite aiheuttaa 
haitallista häiriötä radio- tai TV-vastaanottimiin 
(häiriö voidaan todeta katkaisemalla laitteesta 
virta ja kytkemällä se uudelleen), käyttäjää 
kehotetaan korjaamaan häiriöt jollakin 
seuraavista tavoista:

Muuta vastaanottoantennin paikkaa.•	
Siirrä vastaanotin ja laitteisto kauemmaksi •	
toisistaan.
Kytke laitteisto ja vastaanotin eri •	
virtapiireissä oleviin pistorasioihin.
Pyydä apua jälleenmyyjältä tai radio- ja •	
TV-asentajalta.

 
Kanadaa koskeva ilmoitus
Tämä luokan B laite noudattaa kanadalaista 
ICES-003-säädöstä.
Tämä laite on FCC:n säännösten osan-15 
mukainen ja 21 CFR 1040,10 -säännöksen 
mukainen. Laitteen käyttämiselle on kaksi ehtoa:

Laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja•	
laitteen on kestettävä ympäristön häiriöt, •	
myös sellaiset häiriöt, jotka voisivat 
aiheuttaa toimintavirheitä.

 

koskevista säädöksistä. Hävittämällä vanhan 
tuotteen oikein voit ehkäistä mahdollisia 
ympäristö- ja terveyshaittoja.

Varoitus

Kiinteän akun irrottaminen mitätöi takuun ja  •
voi rikkoa tuotteen. Seuraavat ohjeet koskevat 
tuotteen hävittämistä sen käyttöiän päätyttyä. 

Tuotteessa on ladattava akku, jota EU:n direktiivi 
2006/66/EY koskee. Tuotetta ei saa hävittää 
tavallisen kotitalousjätteen mukana. 

 
Ota selvää paikallisista akkujen ja paristojen 
erillistä keräystä koskevista säädöksistä. 
Hävittämällä akut tai paristot oikein voit ehkäistä 
mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja.

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

 
 
Euroopan unionia koskeva ilmoitus
Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä 
koskevien vaatimusten mukainen.
 
Yhdysvaltoja koskeva ilmoitus
Tämä laite on testattu ja todettu FCC:n 
säännösten osassa 15 luokan B digitaaliselle 
laitteelle asetettujen rajoitusten mukaiseksi. 
Nämä rajoitukset antavat riittävän suojan 

a

b

c

d

e

f
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2 Hankkimasi 
SA018

SA018 -laitteella voit
toistaa MP3-tiedostoja ja suojaamattomia •	
WMA-tiedostoja
kuunnella FM-radiota•	

Toimituksen sisältö
SA018 toimitetaan laatikossa, jossa tuotetta tai 
sen varusteita voidaan säilyttää.
SA018 -laitteen mukana toimitetaan seuraavat 
varusteet:
Soitin

  
Kuulokkeet

  
USB-kaapeli

  
Pikaopas

 Quick start guide

SA018Philips GoGear audio player EN
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f FM /  / liu’uta: lähteen/tilan 
valitseminen

g liu’uta: kaikkien 
painikkeiden lukitseminen / 
lukituksen avaaminen

h pidä alhaalla: SA018in 
virran kytkeminen ja 
katkaiseminen

Huomautus

Kun SA018 sammutetaan, se kuluttaa vähän tai  •
ei lainkaan virtaa. Kaikki ohjaustoiminnot on 
poistettu käytöstä, kun laite on sammutettu. 
Energiansäästösyistä SA018 -laitteen 
käynnistäminen saattaa kestää hetken.

 

Ohjaustoiminnot
SA018 -laitteessa on seuraavat 
ohjaustoiminnot:
Tila  / :

Toiminto Toimenpide
Paina kerran: vuorottele toiston ja 
tauon välillä
Pidä alhaalla: siirry SA018 
-laitteen ensimmäisen kappaleen 
alkuun
Paina kerran kappaleen alussa: 
siirry edellisen kappaleen alkuun
Paina kerran toiston aikana: siirry 
nykyisen kappaleen alkuun
Pidä alhaalla toiston aikana: kelaa 
nykyistä kappaletta taaksepäin
Paina kahdesti: siirry edelliseen 
kansioon (jos kansioita on)
Paina kerran: siirry seuraavan 
kappaleen alkuun
Pidä alhaalla toiston aikana: kelaa 
nykyistä kappaletta eteenpäin
Paina kahdesti: siirry seuraavaan 
kansioon (jos kansioita on)

3 Käyttöönotto

SA018 -laitteen yleiskuvaus

 
a  / yhdistetty kuuloke-/USB-

liitäntä
b Vol paina: äänenvoimakkuuden 

säätäminen
pidä alhaalla: nopea 
säätäminen

c  / paina: seuraavaan/
edelliseen kappaleeseen 
siirtyminen 
paina kaksi kertaa: 
seuraavaan/edelliseen 
kansioon siirtyminen
pidä alhaalla: eteenpäin/
taaksepäin kelaaminen 
nykyisessä kappaleessa

d paina: toisto/tauko
e RESET paina: SA018 -laitteen 

nollaaminen

FI
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Lähteen liukuvalitsinFM /  / :

FM
FM-
radiolähteen 
valitseminen

Musiikkilähteen 
kaikkien 
kappaleiden 
jatkuvan 
toiston 
valitseminen

Musiikki-
lähteen 
satunnais-
toistotilan* 
valitseminen

* Satunnaistoistotilassa SA018 soittaa 
kappaleet satunnaisessa järjestyksessä.
 

Ilmaisimet ja niiden merkitykset
 
Vihreän LED-merkkivalon merkitykset:

Tila: täyteen ladattu (kun laite 
on kytketty tietokoneeseen)
Vahvistus: kappaleen/taajuuden 
vaihto tai äänenvoimakkuuden* 
muutos (painettaessa 
painiketta)
Vahvistus: toisto alkaa 
(musiikki-/radiotilassa)
Tila: laitteen käynnistyessä/
sammuessa, kun akun lataus > 
40 %
Vahvistus: FullSound™  
poistettu käytöstä (kun 
painikkeita Vol  ja Vol  on 
pidetty samanaikaisesti alhaalla)
Vahvistus: kansion/esivalinnan 
vaihto (kun painiketta on 
painettu kahdesti)

Toiminto Toimenpide
 VOL Paina kerran: lisää/vähennä 

äänenvoimakkuutta asteittain
Pidä alhaalla: lisää/vähennä 
äänenvoimakkuutta nopeasti
Pidä molempia painikkeita yhtä 
aikaa alhaalla: ota FullSound™ 
käyttöön / pois käytöstä
Paina neljän sekunnin ajan: ota 
käyttöön / poista käytöstä SA018

 
Tila FM:

Toiminto Toimenpide
Paina kerran: mykistä ja palauta 
radion ääni
Pidä alhaalla: tallenna nykyinen 
taajuus pikavalinta-asemaksi
Paina kerran: siirry seuraavaan 
matalampaan taajuuteen
Paina kahdesti: siirry edelliseen 
pikavalintaan (jos pikavalintoja on 
tallennettu)
Pidä alhaalla: kelaa nopeasti 
alaspäin seuraavaan vahvempaan 
taajuuteen
Paina kerran: siirry seuraavaan 
korkeampaan taajuuteen
Paina kahdesti: siirry seuraavaan 
pikavalintaan (jos pikavalintoja on 
tallennettu)
Pidä alhaalla: kelaa nopeasti 
ylöspäin seuraavaan vahvempaan 
taajuuteen

 VOL Paina kerran: lisää/vähennä 
äänenvoimakkuutta asteittain
Pidä alhaalla: lisää/vähennä 
äänenvoimakkuutta nopeasti
Paina neljän sekunnin ajan: ota 
käyttöön / poista käytöstä SA018

Huomautus

Kun SA018 ei ole käytössä, laite sammuu 5  •
minuutin kuluttua, jos mitään painiketta ei 
paineta.
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Punaisen LED-merkkivalon merkitykset:

Tila: laitteen käynnistyessä/
sammuessa, kun akun lataus > 
10 %
Varoitus: akussa erittäin vähän 
virtaa, laite on ladattava

 
Usean LED-merkkivalon merkitykset:

Hylkäys: laitteessa ei ole 
äänitiedostoja
Virhe: laiteohjelmisto on 
korjattava (esimerkiksi 
tiedoston vahingoittumisen 
takia)

 
Äänimerkkien merkitykset:

 kerran Vahvistus: laite käynnistyy/
sammuu

 5 minuutin 
välein

Varoitus: akussa erittäin vähän 
virtaa, laite on ladattava

Liittäminen ja lataaminen

Vakava varoitus

Tärkeää: SA018 käyttää tietokoneen USB- •
yhteyttä laiteohjelmiston päivittämiseen. 
Tietojen vahingoittumisen ja toimintahäiriöiden 
välttämiseksi laitetta ei saa irrottaa päivityksen 
aikana.

SA018 -laitteessa on kiinteä akku, joka voidaan 
ladata seuraavilla tavoilla:

SA018 -laitteen yhdistetyn kuuloke-/•	
USB-liitännän kautta tietokoneen avulla 
(mukana toimitetulla USB-kaapelilla)
SA018 -laitteen yhdistetyn kuuloke-/USB-•	
liitännän kautta suoraan virtalähteestä 
(erikseen myytävällä laturilla)

Vahvistus:
- painikkeiden lukitus avattu 
(liukuvalitsimen käyttämisen 
jälkeen)
- FullSound™  otettu 
käyttöön (kun painikkeita 
Vol  ja Vol  on pidetty 
samanaikaisesti alhaalla)
- paluu ensimmäiseen 
kappaleeseen (kun painiketta 

 on pidetty alhaalla)
Tila: taukotila (kun 
-painiketta on painettu, valo 
palaa kunnes -painiketta 
painetaan uudelleen)

* Äänenvoimakkuuden LED-merkkivalo 
sammuu, kun SA018 -laitteen 
äänenvoimakkuuden pienin/suurin taso on 
saavutettu.
 
Keltaisen LED-merkkivalon merkitykset:

Hylkäys: painikkeet lukittu 
(painiketta painettaessa)
Tila: lataa (kun laite on kytketty 
tietokoneeseen)
Tila: laitteen käynnistyessä/
sammuessa, kun akun lataus on 
10-30 %
Vahvistus: painikkeet lukittu 
(liukuvalitsimen käyttämisen 
jälkeen)
Varoitus: älä irrota laitetta.
Tila:
- synkronointi tai päivitys 
kesken (kun laite on kytketty 
tietokoneeseen)
- etsii radioasemia (ensimmäisen 
automaattivirityksen aikana FM-
radiotilassa)

 

FI
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Philips Device Manager 
-ohjelmiston asentaminen
Järjestelmävaatimukset:

Windows® (2000, XP, Vista)•	
vähintään 800 MHz:n Pentium III -suoritin•	
128 Mt RAM•	
500 Mt kiintolevytilaa•	
Internet-yhteys•	
Microsoft® Internet Explorer 6.0 tai •	
uudempi
USB-portti•	

1 Liitä mukana toimitetun kaapelin mini-
USB-liitin SA018-laitteeseen.

2 Liitä mukana toimitetun kaapelin 
tavallinen USB-liitin tietokoneeseen.

Tietokoneen näyttöön avautuu  »
ponnahdusikkuna.

3 Valitse ponnahdusikkunassa Install Philips 
Device Manager.

4 Asenna Philips Device Manager näytön 
ohjeiden mukaisesti.

Jos ponnahdusikkunaa ei tule tietokoneen 
näyttöön
1 Valitse Oma tietokone (WindowsXP® 

/ Windows2000®) / Tietokone 
(WindowsVista®).

2 Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa 
Philips GoGear SA018.

3 Valitse Install Philips Device Manager.
4 Asenna Philips Device Manager näytön 

ohjeiden mukaisesti.

Huomautus

Kun SA018 on kytketty tietokoneeseen tai  •
virtalähteeseen, kaikki ohjaimet ja toiminnot 
on poistettu käytöstä.
SA018 pysyy sammuksissa lataamisen jälkeen. •

Mukana toimitetun USB-kaapelin 
liittäminen
1 Liitä mukana toimitetun USB-kaapelin 

USB-liitin tietokoneen vapaaseen USB-
porttiin.

2 Kytke mukana toimitetun USB-kaapelin 
erikoispää SA018 -laitteen yhdistettyyn 
kuuloke-/USB-liitäntään.

3 Käynnistä tietokone.
SA018 latautuu. »

Huomautus

Anna SA018 -laitteen latautua kolme tuntia  •
ensimmäisellä kerralla.
Kun SA018 on kytketty tietokoneeseen, kaikki  •
ohjaimet ja toiminnot on poistettu käytöstä.
Keltainen lataus-LED vaihtuu vihreäksi, kun  •
lataus on valmis. Lisätietoja LED-merkkivaloista 
on kohdassa Ilmaisimet ja niiden merkitykset .

Kuulokkeiden kytkeminen
Näin kytket mukana toimitetut kuulokkeet:

  
Su
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Musiikin järjesteleminen 
SA018 -laitteessa
SA018 -laitteeseen voi tallentaa satoja 
musiikkikappaleita. Jotta musiikkikappaleiden 
löytäminen olisi helpompaa,SA018 -laitteeseen 
tallennetut kappaleet voi jakaa kansioihin.
1 Kun SA018 on liitetty tietokoneen USB-

porttiin, avaa Resurssienhallinta.
2 Luo kansiot SA018 -laitteen 

massamuistilaitteeseen.
3 Järjestele musiikkitiedostot kansioihin 

vetämällä ja pudottamalla.

Vihje

Painamalla kaksi kertaa painiketta  •  tai  
voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen kansioon 
SA018 -laitteessa, ja löydät halutun musiikin 
helposti.

Etkö löydä SA018 -laitteessa olevaa tiedostoa?
1 Varmista, että tietokoneen Internet-

yhteys toimii.
2 Valitse Oma tietokone (WindowsXP® 

/ Windows2000®) / Tietokone 
(WindowsVista®).

3 Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa 
Philips GoGear SA018.

4 Valitse Install Philips Device Manager 
from the Internet.

5 Asenna Philips Device Manager 
Internetistä.

Musiikin siirtäminen SA018 
-laitteeseen
SA018 näkyy USB-massamuistivälineenä 
Windowsin® Resurssienhallinnassa. Voit 
siirtää musiikkitiedostoja SA018-laitteeseen ja 
järjestellä niitä USB-yhteyden kautta.
1 Korosta tietokoneen ja SA018-

laitteen välillä siirrettävät kappaleet 
napsauttamalla.

2 Siirrä kappaleet vetämällä ja pudottamalla.

Vihje

Musiikki-CD-levyjen siirtäminen laitteeseen:  •
muunna musiikki-CD-levyn kappaleet 
MP3- tai WMA-tiedostoiksi esimerkiksi 
Windows® Media Player -ohjelmistolla. Kopioi 
tiedostot SA018-laitteeseen Windowsin® 
Resurssienhallinnassa. Näiden ohjelmien 
maksuttomia versioita voi ladata internetistä.

FI
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Musiikin kuunteleminen
SA018 -laitteessa on toistotila, joka toistaa kaikki 
kappaleet kerran ja aloittaa sitten toiston jälleen 
alusta. SA018 -laitteessa on satunnaistoisto, 
jonka avulla voit kuunnella musiikkikappaleita 
satunnaisessa järjestyksessä.
1 Liitä mukana toimitetut kuulokkeet.

 
2 Aseta liukuvalitsin johonkin seuraavista 

musiikin toistotiloista:
•	  - Toista kaikki -tila (toistaa kaikki 

kappaleet yhteen putkeen)
•	  - Satunnaistoistotila* (kaikki 

kappaleet toistetaan satunnaisessa 
järjestyksessä)

 

4 Käyttö

SA018 -laitteen käynnistys ja 
sammutus
1 Kytke tai katkaise virta pitämällä 

painiketta  alhaalla noin neljä sekuntia.

  
Automaattinen sammutus
SA018 -laitteessa on automaattinen 
virrankatkaisutoiminto, joilla voi säästää akkua 
Kun SA018 on ollut käyttämättömänä 
(musiikkia ei toisteta eikä painikkeita paineta) 5 
minuuttia, SA018 -laitteesta katkeaa virta.
1 Kytke SA018 -laitteeseen virta uudelleen 

painamalla -painiketta noin neljä 
sekuntia.

 
Su
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6 Siirry edelliseen/seuraavaan kappaleeseen 
painamalla  / -painiketta (Pidä 
painiketta painettuna, jos haluat kelata 
kappaletta taakse- tai eteenpäin.)

  
Huomautus

* • Satunnaistoistotilassa SA018 toistaa kaikki 
kappaleet satunnaisessa järjestyksessä, ennen 
kuin se toistaa mitään kappaletta toista kertaa.

FM-radion kuunteleminen
SA018 -laitteessa on sisäinen FM-radioviritin. 
Voit kuunnella FM-radiota seuraavasti:
1 Liitä mukana toimitetut kuulokkeet.

  

3 Kytke SA018 -laitteeseen virta painamalla 
-painiketta noin neljä sekuntia.

  
4 Aloita toisto -painikkeella.

  
5 Säädä äänenvoimakkuutta  VOL 

-painikkeella.

  
FI
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5 Pienennä tai suurenna radiotaajuutta 
painamalla painiketta  / . (Pitämällä 
painiketta painettuna voit selata 
radiotaajuuksia alas- tai ylöspäin.)

  
Huomautus

Kuulokkeiden johto toimii radioantennina. Liitä  •
kuulokkeet oikein, jotta vastaanoton laatu on 
paras mahdollinen.

2 Aseta liukuvalitsin asentoon FM.

  
3 Kytke SA018 -laitteeseen virta painamalla 

-painiketta noin neljä sekuntia.

  
Radio käynnistyy automaattisesti. »

4 Muuta äänenvoimakkuutta painamalla  
VOL -painiketta.

  
Su
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5 Tiedostojen 
siirtäminen 
SA018 -laitteen 
avulla

SA018 sallii tiedostojen siirtämisen 
Resurssienhallinta -ohjelmalla. 
1 Kun SA018 on liitetty tietokoneen USB-

porttiin, avaa Resurssienhallinta.
2 Luo kansiot SA018 -laitteessa.
3 Järjestele tiedostot kansioihin vetämällä ja 

pudottamalla.

FI
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6 Vianmääritys
Soittimen asetusten nollaaminen

Työnnä kynänkärki tai muu esine  •
SA018 -laitteen pohjassa olevaan 
nollausaukkoon. Pidä neula paikallaan, 
kunnes soittimesta katkeaa virta.
Jos nollaustoiminto ei toimi, palauta  •
SA018 -laitteen asetukset Philips Device 
Manager -ohjelmiston avulla seuraavasti:

1 Valitse tietokoneessa Käynnistä > 
Ohjelmat > Philips Digital Audio Player 
> SA018 Device Manager > Philips 
Device Manager, niin Philips Device 
Manager käynnistyy.

2 Pidä painettuna 
äänenvoimakkuuspainiketta  ja liitä 
SA018 tietokoneeseen.

  
3 Paina painiketta, kunnes Philips Device 

Manager tunnistaa SA018 -laitteen ja 
siirtyy palautustilaan.

4 Valitse tietokoneessa Repair-painike ja 
suorita palautus Philips Device Managerin 
ohjeiden mukaisesti.

5 Kun palautus on valmis, irrota SA018 
tietokoneesta.

6 Käynnistä SA018 uudelleen.
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Musiikin siirto
Vetäminen ja pudottaminen Windowsin® 
Resurssienhallinnassa

Tuetut 
musiikkitiedostomuodot
SA018 tukee seuraavia musiikkitiedostomuotoja:

MP3•	
suojaamaton WMA.•	

7 Tekniset tiedot
Virta
Virtalähde:
90 mAh:n sisäinen ladattava litium-ioni-
polymeeriakku
Toistoaika (musiikki): jopa 12 tuntia
Järjestelmävaatimukset
Windows® 2000, XP, Vista
vähintään 800 MHz:n Pentium III -suoritin
128 Mt RAM
500 Mt kiintolevytilaa
Internet-yhteys
Microsoft® Internet Explorer 6.0 tai 
uudempi
Äänikortti
USB-portti
Ääni
Äänenparannus: FullSound™
Kanavaerottelu: 45 dB
Taajuusvaste: 80 Hz–18 kHz
Lähtöteho: 2 x 3 mW
Signaali–kohina-suhde: >84 dB
Tallennusvälineet
Kiinteä muisti:
SA018102 NAND Flash, 2 Gt
SA018104 NAND Flash, 4 Gt
Ohjelmisto
Philips Device Manager: palauttamiseen ja 
päivittämiseen
Liitännät
Kuulokkeet 3,5 mm 
Nopea USB 2.0
Äänen toisto
Pakkausformaatti:
MP3-bittinopeudet: 8–320 kbps ja VBR
MP3-näytenopeudet: 8, 11,025, 16, 22,050, 
24, 32, 44,1, 48 kHz
WMA-bittinopeudet (suojaamattomat): 
5–192 kbps VBR
WMA-näytenopeudet: 8, 11,025, 16, 22,050, 
24, 32, 44,1, 48 kHz

FI
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multimediatiedostojen nopeaan lataamiseen. 
Siten työaseman selain tai laajennus voi 
aloittaa tietojen toistamisen, ennen kuin koko 
tiedosto on siirretty.

W
WMA (Windows Media Audio)
Microsoftin omistama äänitiedostomuoto, 
sisältyy Microsoftin Windows Media 
-tekniikkaan. Sisältää Microsoftin digitaalisten 
oikeuksien hallintatyökalut sekä Windows 
Median video- ja äänikoodaustekniikat. 

8 Glossary

Ä
Äänenvoimakkuus
Äänenvoimakkuus on yleisin sana, jolla 
kuvaillaan äänten suhteellisen voimakkuuden 
hallintaa. Lisäksi se viittaa monien laitteiden 
toimintoon, jolla hallitaan äänen voimakkuutta.

D
Desibeli (dB)
Mittayksikkö, jolla ilmaistaan suhteellista eroa 
äänenvoimakkuudessa.

F
FullSound
FullSound™ on Philipsin suunnittelemaa 
innovatiivista tekniikkaa. FullSound™ palauttaa 
uskollisesti äänen yksityiskohdat pakattuun 
musiikkiin varmistaen, että se antaa täydellisen, 
häiriöttömän äänikokemuksen. 

L
LCD (Liquid Crystal Display, 
nestekidenäyttö)
Todennäköisesti yleisin tapa näyttää visuaalisia 
tietoja muissa elektronisissa laitteissa kuin 
tietokoneissa.

S
Satunnaistoisto
Toiminto, joka toistaa äänitiedostoja 
(kappaleita) satunnaisessa järjestyksessä.

Suoratoisto
Tekniikka, jolla voidaan siirtää tietoja 
siten, että niitä voidaan käsitellä tasaisena, 
jatkuvana virtana. Suoratoistotekniikoita 
käytetään usein Internetissä, koska monien 
käyttäjien yhteysnopeus ei riitä suurten 
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