Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt

www.philips.com/welcome

Külastage Philipsit internetis:
http://www.philips.com

Eestikeelne kasutusjuhend

SA018102
SA018104
SA018108
SA018116

8. SÕNASELETUSED

SISUKORD
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Detsibell (dB)

Streaming

Mõõtühik, mida kasutatakse suhtelise erinevuse
väljendamiseks helitugevuses või -intensiivsuses.

Tehnika andmete ülekandmiseks nii, et neid saab
töödelda kui pidevat ja lakkamatut striimi.
Striimingu tehnoloogiaid kasutatakse tihti internetis,
kuna paljudel kasutajatel pole piisavalt kiiret
ühendust, et kiiresti suuri multimeedia faile alla
laadida. Kasutaja brauser saab andmeid hakata
kuvama juba enne seda, kui kogu fail on üle kantud.

F
FullSound
FullSound™ on Philipsi poolt loodud uudne
tehnoloogia. FullSound™ taastab pakitud muusika
kõik helidetailid, võimendades seda, et pakkuda
täiuslikku kogemust ilma segajateta.

H
Helitugevus
Helitugevus on kõige tavalisem sõna, mida
kasutatakse erinevate helide suhtelise valjususe
määramiseks. See puudutab ka paljude
elektroonikaseadmete funktsiooni, mida kasutatakse
valjususe määramiseks.

J
”Juhuslik” esitus (Shuffle)

W
WMA (Windows Media Audio)
Microsofti heliformaat, mis on osa Microsoft
Windows Media tehnoloogiast. See sisaldab
Microsoft Digital Rights Management tööriistu,
Windows Media Video kodeerimise tehnoloogiat ja
Windows Media Audio kodeerimise tehnoloogiat.
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Funktsioon, mis taasesitab audiofaile (lugusid)
suvalises järjekorras.

L
LCD (Liquid Crystal Display vedelkristallekraan)
Tõenäoliselt kõige tavalisem viis, millega näidata
visuaalset informatsiooni elektroonikaseadmetel.

Vajate abi?
Palun külastage meie kodulehekülge

Www.philips.com/support
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kõik õigused kaitstud
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kus võite tutvuda täieliku abimaterjalide
komplektiga, mille alla kuuluvad kasutusjuhend,
viimased tarkvara uuendused ning vastused
sagedasematele küsimustele.
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1. OLULINE OHUTUSALANE INFORMATSIOON
Üldine hooldus

Kuulamisohutus

Hoiatus
H

H

H

H

H

H

H

H

Et vältida vigastusi või rikkeid:
Ärge jätke mängijat suure kuumuse kätte,
mida võivad põhjustada küttekehad või
otsene päikesekiirgus.
Ärge pillake mängijat maha ega esemeid
mängija peale.
Ärge asetage mängijat vette. Ärge laske
vett ligi kõrvaklappide pesale või akule,
vesi võib põhjustada suuri kahjustusi.
Läheduses olevad aktiivsed mobiiltelefonid
võivad mängijat segada.
Tehke olulistest failidest tagavarakoopiad.
Jätke kindlasti alles originaalsed failid,
mille olete mängijasse installeerinud.
Philips ei vastuta kaduma läinud
informatsiooni eest, kui mängija saab
kahjustatud või ei loe informatsiooni.
Kasutage failide saatmiseks, kustutamiseks
jne komplektis olevat tarkvara, et vältida
probleeme!
Ärge kasutage alkoholi, ammoniaaki,
bensiini või muid taolisi aineid sisaldavaid
puhastusvahendeid. Need kahjustavad Teie
mängijat.

H

H

Heli taasesitamine

Toide:

Kokkupakkimise formaat:

90mAh Li-ion sisemine taaslaetav aku

MP3 bitimäär: 8-320 kbps ja VBR

Taasesitamise aeg (muusika): kuni 12 tundi

MP3 sämplingu määr: 8, 11.025, 16, 22.050, 24,
32, 44.1, 48 kHz

Nõudmised süsteemile
Windows® 2000, XP, Vista
Pentium III 800MHz protsessor või kõrgem
128 MB RAM

Muusika ülekanne
Lohistamine Windows® Exploreri abil

Heli

Turvalise helitugevuse saavutamine:

Helivõimendus: FullSound™

Valige madal helitugevus.

Kanalieraldus: 45 dB

Tugevdage aeglaselt helitugevust, kuni Te kuulete
mugavalt ja selgelt, ilma moonutusteta.

Sagedusvastus: 80 Hz - 18 kHz

Pikaajaline heli kuulamine, isegi turvalisel tasemel,
võib põhjustada kuulmiskahjustusi.
Kasutage oma mängijat mõistlikult ja pidage
kuulamises pause.

Microsoft® Internet Explorer 6.0 või uuem
Helikaart
USB port

H

MP3

H

kaitsmata WMA

Müra tase signaalis: > 84 dB

Meediamahutavus
Sisseehitatud mälu mahutavus:
SA01802K 2GB NAND Flash
SA01804K 4GB NAND Flash
Philips Device Manager: taastamiseks ja
uuendamiseks

Olge ettevaatlik, et Te ei tugevdaks heli, kui Teie
kuulmine kohaneb.

Ühenduvus

Hoidke kohas, kus temperatuur on alati -20 ja
45°C vahel (-4 kuni 113°F)

Ärge keerake heli nii tugevaks, et Te ei kuule, mis
ümberringi toimub.

USB 2.0 High speed

Aku eluiga võib madalal temperatuuril
lüheneda.

Te peaksite olema ettevaatlik või ajutiselt kuulamise
katkestama, kui on tekkinud ohtlik situatsioon.

Külastage aadressi www.philips.com/support, et
tellida asendusosi või aksessuaare.

Toetatud muusikaformaadid
SA018 toetab järgmisi muusikaformaate:

Väljundvõimsus: 2 x 3 mW

Kuulake oma mängijat mõistlikul helitasemel
mõistliku aja jooksul.

Kasutage kohas, kus temperatuur on alati 0 ja
35°C vahel (32 kuni 95°F)

WMA sämplingu määr: 8, 11.025, 16, 22.050, 24,
32, 44.1, 48 kHz

Internetiühendus

Heli võib olla petlik. Aja jooksul muutub Teie
kuulmine kõrgemate toonide suhtes. Pärast
pikaajalist kuulamist võib “normaalne” olla tegelikult
liiga vali ja Teie kuulmist kahjustav. Selle eest
hoidumiseks seadistage helitase turvalisele
tasemele ning jätke sinna.

Kuulake mõistliku aja jooksul:

WMA (kaitsmata) bitimäär: 5-192 kbps VBR

500 MB kõvaketta ruumi

Tarkvara

Asendusosad/aksessuaarid
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Kõrvaklappidest kõrgel helitugevusel kuulamine
võib kahjustada kuulmist. See toode võib toota
helisid kõrgetel detsibellidel, mis võivad põhjustada
kuulmiskahjustusi tavalisele inimesele isegi siis, kui
heli on tugev alla minuti. Kõrgemad detsibellid on
mõeldud neile, kellel on juba kuulmiskahjustused.

Toide

Lugege kindlasti järgmisi nõuandeid kõrvaklappide
kasutuse kohta.

Tegutsemis- ja säilitamistemperatuurid
H

Kuulake keskmisel helitugevusel:

7. TEHNILISED ANDMED

Kõrvaklapid 3.5mm

Ärge kasutage kõrvaklappe, kui juhite
mootorsõidukit, jalgratast, rulalauda vms; see võib
tekitada liiklusohtliku olukorra ning lisaks on see
paljudes paikades ebaseaduslik.
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6. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE
Kuidas ma algseadistan oma mängija?
H

H

Sisestage pastapliiatsi ots või mõni teine objekt
algseadistamise auku, mis asub SA018 all.
Hoidke seda seal seni, kuni mängija lülitub
välja.
Kui algseadistamine ei õnnestu, järgige järgmisi
samme, kuidas kasutada Philips Device
Manageri et parandada vead:

1. Avage Philips Device Manager arvutis
järgmiselt: Start > Programs > Philips Digital
Audio Player > SA018 Device Manager >
Philips Device Manager.
2. Vajutage ja hoidke all heliklahvi samal ajal kui
Teie mängija ühendatakse arvutiga.

1. OLULINE OHUTUSALANE INFORMATSIOON
Muutused

Andmete logimine

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

Philips on pühendunud Teie toote kvaliteedi
täiustamisele ja Philipsi kasutajakogemuse
kvaliteedi tõstmisele. Et kasutusprofiil oleks
arusaadav, logib seade andmeid kasutamise kohta
seadme püsimälusse. Neid andmeid kasutatakse
vigade või probleemide leidmiseks ja
identifitseerimiseks, mis võivad Teie seadmel
kasutamise käigus ilmneda. Need andmed võivad
olla taasesituste pikkuste kohta muusikareþiimis,
taasesituste pikkuste kohta tuunerreþiimis, selle
kohta, kui sageli ilmnes teade “aku tühjeneb” jne.
Logitud andmed ei avalda sisu ega keskkonda, mida
kasutati, ega allalaetu allikat. Logitud andmeid
kasutatakse AINULT siis, kui kasutaja toob seadme
Philipsi teenindusse ja AINULT vea avastamise ja
vältimise lihtsustamise eesmärgil. Logitud andmed
tehakse kasutaja soovi korral kasutajale
kättesaadavaks.

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.
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.korporacijai.
Olge vastutustundlik!
Austage autoriõigusi

Philips austab teiste intellektuaalset vara ning palub
oma kasutajatel teha sama.
3. Jätkake klahvi all hoidmist, kuni Philips Device
Manager tunneb ära Teie SA018 ja suundub
taastusreþiimile.
4. Arvutis vajutage Repair (paranda) nuppu ning
jälgige Philips Device Manageri poolt antud
juhiseid, et taastusprotsess lõpuni viia.
5. Kui SA018 on parandatud, ühendage see arvuti
küljest lahti.
6. Taaskäivitage Sa018.
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Internetis olev multimeedia võib olla loodud ja/või
levitatud ilma autoriõiguse omaniku kinnitatud loata.
Autoriseerimata sisu kopeerimine või levitamine
võib rikkuda autoriõigusi erinevates riikides,
kaasaarvatud Teie kodumaal.

Vananenud toote ära viskamine
Toode on loodud ja toodetud kõrgekvaliteedilistest
materjalidest ja osadest, mida võib taaskasutada ja
ümber töödelda.
Kui see ratastega mahatõmmatud prügikasti märk
on toote küljes, tähendab see, et toode on
vastavuses Euroopa Direktiiviga 2002/96/EC:

Autorikaitse seaduste järgimine jääb Teie vastutuse
alla.
Vaid Teie arvutisse avalikest domeenidest alla laetud
või korralikult litsenseeritud video failid on mõeldud
audiomängijale salvestamiseks ja kandmiseks. Te
võite niisuguseid faile kasutada vaid isiklikuks,
mittetulunduslikuks otstarbeks ning peate austama
võimalikke töö omanike poolt määratud autorikaitse
instruktsioone. Sellised instruktsioonid võivad
näiteks öelda, et edasiste koopiate tegemine on
keelatud. Video failid võivad olla varustatud
kopeerimiskaitse tehnoloogiaga, mis keelab edasist
kopeerimist. Sellistel juhtudel
sealvestamisfunktsioon ei tööta ning Teid
teavitatakse sõnumiga.

Palun ärge visake oma vanasid elektrilisi tooteid
tavalise olmeprügi hulka. Viige ennast kurssi või
küsige edasimüüjalt abi kohalike keskkonda
säästvate ümbertöötlemise ning kohalike seaduste
kohta. Teiepoolne õige toodete äraviskamine aitab
vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi
keskkonnale ja inimtervisele.
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1. OLULINE OHUTUSALANE INFORMATSIOON
Hoiatus
H

Sisseehitatud aku eemaldamine tühistab
garantii ning võib Teie toote hävitada.
Järgmised juhised on juhised toote ära
viskamiseks, kui selle eluiga on lõppenud.

4. NAUTIMINE
4. Vajutage nupule - VOL +, et helitugevust
suurendada / vähendada.

Teie toode sisaldab sisseehitatud taaslaetavat akut
(Euroopa Direktiiviga 2006/66/EC kaetud), mida ei
tohi visata tavalise olmeprügi hulka.

Palun otsige infot kohalike jäätmekäitluspunktide
kohta, mis koguvad elektroonilisi ja elektrilisi
tooteid. Õige äraviskamine või ümbertöötlemine
aitab vältida negatiivseid mõjusid keskkonnale ja
inimeste tervisele.

5. Vajutage nuppudele O/R, et vähendada /
suurendada raadiosagedust. (Hoidke nuppu, et
raadiosagedusi alla / ülesse kerida.)

Et kindlutada Teie toote funktsionaalsus ning
ohutus, siis tooge alati oma toode ametlikku
kogumispunkti või teeninduskeskusesse, kus
spetsialist saab eemaldada/asendada aku nagu
joonistel näidatud:

Märkus
H

Kõrvaklapid käituvad kui raadioantenn.
Optimaalse vastuvõtu saavutamiseks tehke
kindlaks, et ühendate kõrvaklapid
õigesti.

5. SA018 KASUTAMINE ANDMEFAILIDE KANDMISEKS
Te saate kasutada oma mängijat, et hoida ja kanda
andmefaile kopeerides neid mängijasse Windows®
Exploreri abil.

Teade Euroopa Liidule
Toode on kooskõlas Euroopa Liidu raadiosageduste
nõudmistega.

6

1. Kui SA018 on ühendatud arvuti USB porti,
avage Windows® Explorer.
2. Looge kaustad SA018-l.
3. Lohistage oma muusika kaustadesse.
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4. NAUTIMINE
4. Vajutage nupule ], et alustada taasesitamist.

2. TEIE UUS SA018
FM raadio kuulamine
SA018-l on sisseehitatud FM raadio. Nii saate FM
raadiot kuulata:
1. Ühendage kaasasolevad kõrvaklapid.

SA018 võimaldab Teil
H

MP3 ja kaitsmata WMA lugude esitust

H

FM raadio kuulamist

Mis on karbis?
SA018-ga on kaasas karp, milles saate hoida antud
toodet või mõningaid teisi asju.
Järgnevad esemed on lisatud SA018-le:
Mängija

5. Vajutage nupule - VOL +, et helitugevust
suurendada / vähendada.

2. Liigutage liugur positsioonile FM.
Kõrvaklapid

USB kaabel

6. Vajutage nuppudele O/R, et eelmise /
järgmise loo juurde liikuda. (Hoidke nuppu, et
antud loo juures tagasi / edasi kerida.)
3. Vajutage ja hoidke nuppu B umbes 4 sekundit,
et SA018 sisse lülitada.

Kiire alustamise juhend

Märkus
H

14

”Juhuslikus” reþiimis taasesitab SA018
esmalt kõik lood suvalises järjekorras ning
alles siis hakkab lugusid kordama.

9 Raadio alustab automaatselt mängimist.
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4. NAUTIMINE

3. ALUSTAMINE
SA018 üldine ülevaade
H

Märkus

SA018 sisse- ja väljalülitamine

Muusika kuulamine

Kui SA018 on välja lülitatud, siis tarbib ta
väga vähe või ei tarbi üldse voolu. Sel
juhul ükski nupp peale sisse / välja
lülitamise nupu ei tööta. Energia säästmise
eesmärgil võib SA018 sisse lülitamine
mõne minuti aega võtta.

1. Sisse- ja väljalülitamiseks vajutage ja hoidke 4
sekundit all nuppu W.

SA018 võimaldab Teil kuulata oma muusikat
lõpmatult korrates. SA018 on ka juhuslikult
esitamise funktsioon, et saaksite oma muusikat
kuulata ka suvalises järjekorras.
1. Ühendage kaasasolevad kõrvaklapid.

Detailne juhtnuppude ülevaade
SA018 pakub järgmisi valikuid:
Reþiim

/

:

Funktsioon Tegevus
]

Vajutage 1x: lülitab taasesitamise ja pausi
vahel
Vajutage ja hoidke: läheb SA018 esimese
loo algusesse

O

Vajutage 1x loo alguses: läheb eelmise loo
algusesse
Vajutage 1x taasesitamise ajal: läheb antud
loo algusesse
Vajutage ja hoidke taasesitamise ajal: kerib
antud loos tagasi

1.R/O

vajutus: järgmise / eelmise loo juurde
liikumine

2. +Vol-

Vajutage 2x: läheb eelmisesse kausta (kui
olemas)
R

Vajutage ja hoidke taasesitamise ajal: kerib
antud loos edasi

vajutus ja hoidmine: antud loo juures
edasi / tagasi kerimine

Vajutage 2x: läheb järgmisesse kausta (kui
olemas)
-VOL+

Vajutage ja hoidke: kiiresti suurendab /
vähendab helitugevust

3. Z /

kombineeritud kõrvaklappide / USB
ühenduse pesa

Vajutage ja hoidke mõlemat nuppu
korraga: lülitab Fullsound™ sisse / välja

4. ]

vajutus: taasesitamine / peatamine

5. RESET

vajutus: SA018 algseadistus

6. FM /

/

H

- ”Korda kõiki” reþiim (taasesitab
pidevalt kõiki lugusid)
”Juhuslik” reþiim (taasesitab kõik
lood suvalises järjekorras)

3. Vajutage ja hoidke nuppu B umbes 4
sekundit, et SA018 sisse lülitada.

Vajutage ja hoidke 4 sekundit: lülitab
SA018 sisse / välja

liugur: allika / reþiimi valimine

7.

liugur: kõikide nuppude lukustamine /
avamine

8. B

vajutus ja hoidmine: SA018 sisse /
välja lülitamine

8

1. Vajutage ja hoidke nuppu B umbes 4 sekundit,
et SA018 taas sisse lülitada.

H

Vajutage 1x: suurendab / vähendab
helitugevust üks kord korraga

vajutus ja hoidmine: helitugevuse
kiiresti suurendamine / vähendamine

B

Kui 5 minuti jooksul mitte midagi ei toimu (muusika
ei mängi, nuppudele ei vajutata), lülitub SA018
välja.

2. Liigutage liugur ühele järgmistest muusika
taasesitamsie valikutest:

Vajutage 1x: läheb järgmise loo algusesse

topeltvajutus: järgmise / eelmise
kausta juurde liikumine

vajutus: helitugevuse suurendamine /
vähendamine

Automaatne väljalülitamine
SA018-l on automaatne väljalülitamise funktsioon,
mis aitab säästa akut.
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3. ALUSTAMINE
Nõuanne
H

Et üle kanda muusikat CD plaadilt
audiomängijasse, siis: rippige
(konverteerige) lood muusika CD plaadilt
MP3/WMA failideks, kasutades näiteks
Windows® Media Playerit. Seejärel
kopeerige need oma SA018-sse
Windows® Exploreri abil. Nende
programmide tasuta versioone on võimalik
internetist alla laadida.

3. ALUSTAMINE
Reþiim FM:
Funktsioon
]

O

3. Lohistage oma muusika kaustadesse.

Vajutage ja hoidke: kiiresti kerib tagasi
järgmisele tugevale sagedusele
R

R või O nupu topeltvajutus võimaldab
Teil kerida edasi ja tagasi läbi kaustade
SA018-l. Nii saate kiirelt oma muusika üles
leida.

Vajutage 1x: kerib järgmisele kõrgemale
sagedusele
Vajutage 2x: kerib järgmise eelseadistatud
jaama juurde (kui olemas)
Vajutage ja hoidke: kiiresti kerib edasi
järgmisele tugevale sagedusele

-VOL+

Vajutage 1x: suurendab / vähendab
helitugevust üks kord korraga
Vajutage ja hoidke: kiiresti suurendab /
vähendab helitugevust

Nõuanne
H

Vajutage 1x: kerib järgmisele madalamale
sagedusele
Vajutage 2x: kerib eelmise eelseadistatud
jaama juurde (kui olemas)

1. Kui SA018 on ühendatud arvuti USB porti,
avage Windows® Explorer.
2. Looge kaustad SA018-l.

Vajutage 1x: summutab / vabastab
raadioheli
Vajutage ja hoidke: salvestab antud
sageduse

Muusika organiseerimine SA018-l
SA018 saab salvestada sadasid lugusid. Et
organiseerida ja hõlbustada oma failide leidmist,
võimaldab SA018 Teil sorteerida muusikat
kasutadesse.

Oleku indikaatorid ja nende tähendused

Tegevus

Vajutage ja hoidke mõlemat nuppu
korraga: lülitab Fullsound™ sisse / välja
B

Vajutage ja hoidke 4 sekundit: lülitab
SA018 sisse / välja

Märkus
H

Kui SA018-t ei kasutata, lülitub see välja,
kui ühelegi nupule pole 5 minuti jooksul
vajutatud.

Allika liugur FM /

/

Rohelised LED tulede signaalid näitavad:
Olek: täielikult laetud (kui arvutiga
ühendatud)
Kinnitus: loo / sagedus / heli*
muudetud (nupule vajutuse ajal)
Kinnitus: taasesitamine algab
(muusika / raadio reþiimis)
Olek: lülitab sisse / välja, aku täituvus
> 40%
Kinnitus: FullSound™
deaktiveeritud (pärast Vol- ja Vol+
üheaegset vajutamist ja hoidmist)
Kinnitus: kaust / eelseadistatud jaam
muudetud (pärast topelvajutust)
Kinnitus:
nupud avatud (pärast lukustusliuguri
liigutamist)
FullSound™
aktiveeritud (pärast
Vol- ja Vol+ üheaegset vajutamist ja
hoidmist)
naasmine esimese loo juurde (pärast
] nupule vajutamist ja hoidmist)
Olek: pausil (pärast ] nupule
vajutamist, kuni taas ] nupule
vajutatakse)
* Heli LED indikaator kustub, kui SA018 jõuab
minimaalse / maksimaalse helitasemeni.

:

FM
Valib FM raadio Valib muusika
allikaks reþiimi
”korda kõiki”

Valib muusika
allikaks reþiimi
”juhuslik”

* Reþiimis ”juhuslik” taasesitab SA018 lugusid
suvalises järjekorras.
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3. ALUSTAMINE
Oranþid LED tulede signaalid näitavad:
Tagasilükkamine: nupud lukustatud
(mõnele nupule vajutamisel)
Olek: laeb (kui arvutiga
ühendatud)

3. ALUSTAMINE
SA018-l on sisseehitatud aku, mdia saab laadida
järgmiselt:
arvutist, läbi kombineeritud kõrvaklappide /
USB pesa (kaasasoleva USB kaabliga)

H

Kinnitus: nupud lukustatud (pärast
lukustusliuguri liigutamist)
H

otsib raadiojaamu (FM raadio reþiimis
esimese automaatse otsingu ajal)

Punased LED tulede signaalid näitavad:
Olek: lülitab sisse / välja, aku täituvus
< 10%
Hoiatus: väga vähe akut jäänud, vaja
laadida

Värvilised LED tulede signaalid näitavad:
Tagasilükkamine: seadmes pole
audiofaile
Viga: tarkvara vajab taastamist
(näiteks kui failid on rikutud)

H

Varustuses oleva USB-kaabli ühendamine
1. Ühendage kaasasoleva USB kaabli USB pistik
oma arvuti vabasse USB porti.
2. Ühendage kaasasoleva USB kaabli spetsiaalne
USB pistik oma SA018 kombineeritud
kõrvaklappide / USB pesaga.
3. Lülitage oma arvuti sisse.
9 SA018 laeb.

Märkus
H

Helisignaalid näitavad:
üks kord
iga 5
minuti tagant

Kinnitus: lülitab sisse / välja
Hoiatus: väga vähe akut jäänud,
vaja laadida

Ühendamine ja laadimine
Hoiatus
H

Oluline: SA018 kasutab USB ühendust
arvutiga, et sisemist tarkvara uuendada.
Vältimaks andmete kadumist ning toote
tõrkeid, ärge ühendage uuendamise
protsessi ajal seadet arvuti küljest lahti.

H

H

Esmakordsel kasutamisel laadige SA018-t
vähemalt 3 tundi.
Kui SA018 on ühendatud arvutiga, siis
ükski nupp ega funktsioon ei tööta.
Oranþ laadimise LED tuli muutub
roheliseks, kui laadimisprotsess on
lõppenud. Lisainformatsiooni LED tulede
kohta saate peatükist Oleku indikaatorid ja
nende tähendused.

4. Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid Philips
Device Manageri lõplikuks installeerimiseks.
1. Tehke kindlaks, et Teie arvuti on ühendatud
internetiga.
2. Valige My Computer (WindowsXP® /
Windows2000®) / Computer
(WindowsVista®).

Kui SA018 on ühendatud arvuti või
elektripistikuga, siis ükski nupp ega
funktsioon ei tööta.
SA018 jääb väljalülitatuks, kui
laadimisprotsess lõpeb.

3. Valige Install Philips Device Manager
(installeerige Philips Device Manager).

Te ei leia faili SA018 peal?

Märkus

Olek:
sünkroniseerib või uuendab (kui
arvutiga ühendatud)

Nii ühendatakse kaasasolevad kõrvaklapid:

otse elektripistikust, läbi kombineeritud
kõrvaklappide / USB pesa (laadijaga, müüakse
eraldi)

H

Olek: lülitab sisse / välja, aku täituvus
10 - 30%

Hoiatus: Ära ühenda lahti.

Kõrvaklappide ühendamine

Philips Device Manager tarkvara
installeerimine
Nõudmised süsteemile:
H

Windows® (2000, XP, Vista)

H

Pentium III 800MHz protsessor või kõrgem

H

128 MB RAM

H

500 MB kõvaketta ruumi

H

Internetiühendus

H

Microsoft® Internet Explorer 6.0 või hilisem

H

USB port

1. Ühendage kaasasoleva kaabli mini USB pistik
oma audiomängijaga.

3. Tehke parem hiireklõps Philips GoGear SA018
peal.
4. Valige Install Philips Device Manager
(installeerige Philips Device Manager).
5. Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid Philips
Device Manageri lõplikuks installeerimiseks
internetist.

Muusika saatmine SA018-le
Windows® Explorer tunnistab mängijat kui tavalist
USB mälupulka. Te saate organiseerida faile ja üle
kanda muusikat ning pilte audiomängijasse USB
ühenduse kaudu.
1. Klikkige ja märgistage üks või mitu lugu, mida
soovite liigutada arvutist oma SA018-le.
2. Lohistage märgistatud failid audiomängijasse.

2. Ühendage kaasasoleva kaabli standartne USB
pistik oma arvutiga.
9 Arvuti ekraanile ilmub aken.
3. Ilmuvast aknast valige Install Philips Device
Manager (installeerige Philips Device
Manager).
4. Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid Philips
Device Manageri lõplikuks installeerimiseks.
Kui installeerimisprotsess ei alga automaatselt, siis:
1. Valige My Computer (WindowsXP® /
Windows2000®) / Computer
(WindowsVista®).
2. Tehke parem hiireklõps Philips GoGear SA018
peal.
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