Philips GoGear
audiomängija

SA1340 SA1341
SA1350 SA1351

Ilma FM raadiota

SA1345 SA1346
SA1355 SA1356

Koos FM raadioga

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

Eestikeelne kasutusjuhend

TEHNILISED ANDMED
Vajate abi?
Külastage meie kodulehekülge
www.philips.com/support

Energijos tiekimas

Ákraunamas lièio-polimerinis (Li-polymer) 280 mAh akumuliatorius

Ekranas

Dvispalvis OLED, 128x64 pikseliai

Garsas

Kanalø atskyrimas

40dB

Garso tonai (Ekvalaizeris)

Nustatomas

Garso tonø nustatymai

Rock / Funk / Jazz / Classic / Hip Hop /
Dance / Custom / Off

Daþnis

30-18000 Hz

Signalas proporcingas triukðmui

> 85 dB

Iðvesties energija

2 x 5 mW

kus teil on võimalik sirvida kõiki kasutajatoe materjale: kasutusjuhendit,
mälupulga kasutamisjuhendit, tarkvara uuendusi ja vastusi korduma
kippuvatele küsimustele.

Garso grojimas
Suspaudimo formatas

MP3 (8-320 kbps ir VBR, Sample rate: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48 kHz.)
WAV
WMA (5-192 kbps)

ID3-tag palaikymas

Albumas, pavadinimas, atlikëjo vardas

Garso fiksavimas

Átaisytas mikrofonas

Mono

Balso áraðymas

WAV

FM radijo áraðymas *

WAV

Saugojimo galimybës

SA1340, SA1341, SA1345, SA1346
512MB NAND Flash+
SA1350, SA1351, SA1355, SA1356
1GB NAND Flash+

Tiuneris/ Priëmimas/

Auto-nustatymas/ Radijo bangos; FM Stereo*

Transmisija
Prijungimai

Ausinës 3.5 mm, USB 2.0++

Muzikos perkëlimas

Per Windows Explorer

Duomenø perkëlimas

Per Windows Explorer

Reikalavimai sistemai

Windows® Me, 2000 arba XP
Pentium klasë 300 MHz procesorius ar daugiau
128 MB RAM
500 MB kietojo disko talpa
Interneto ryðys
Microsoft Internet Explorer 6.0 ar naujesnë interneto narðyklë
Vaizdo plokðtë
Garso plokðtë
USB jungtis

*

FM radijas galimas tik tam tikrose regioninëse versijose.

**

Pakraunami akumuliatoriai gali bûti pakrauti tam tikrà kieká kartø ir bëgant laikui Jums gali tekti já pakeisti. Akumuliariaus
tarnavimo laikas ir ákrovimø skaièius priklauso nuo naudojimo ir nustatymø.

+

1MB = 1 milijonas baitø, saugojimo atmintis bus kiek maþesnë
1GB = 1 milijardas baitø, saugojimo atmintis bus kiek maþesnë
Jûs negalësite iðnaudoti visos atminties, nes dalis atminties yra rezervuota grotuvo programinei árangai. Saugojimo
galimybës apskaièiuotos naudojant vidutinæ 4 minuèiø dainos trukmæ ir 64 kbps WMA kodavimà.

++

Realus perkëlimo greitis priklauso nuo Jûsø kompiuterio operacinës sistemos ir programinës árangos nustatymø.

PHILIPS pasilieka teises keisti dizainà ar savybes, ið anksto neperspëjus.
Olge vastutustundlik
Austage autoriõiguseid
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OHUTUS JA HOOLDUS
Liiklusohutus
Ärge kasutage kõrvaklappe autojuhtimise või rattasõidu ajal, kuna Te võite põhjustada õnnetuse

Autoriõiguste informatsioon
Kõik teised brändid ja toodete nimed on nende vastavate ettevõtete või organisatsioonide kaubamärgid.
Internetist alla laetud või CD plaadilt tehtud salvestiste kopeerimine ilma vastava volituseta on
autoriõigusseaduste ja rahvusvaheliste lepingute rikkumine.
Kopeerimise vastu kaitstud materjalide volituseta kopeerimine võib olla autoriõiguste rikkumine ja olla
kriminaalkorras karistatav. Seda seadet ei tohi selleks otstarbeks kasutada.

Vanast seadmest lahtisaamine
See toode on disainitud ja toodetud kõrge kvaliteediga materjalidest ja komponentidest, mida saav ümber
töödelda ja taaskasutada.
Kui see ristiga kaetud ratastega prügikast on tootel, siis see tähendab, et toode on kaetud Euroopa
Direktiiviga 2002/96/EC.
Palun tutvuge iseseisvalt kohalike taaskasutussüsteemiga, mis käivad elektriliste ja elektroonikatoodete kohta
Palun käituge vastavalt kohalikele seadustele ja ärge visake vanu tooteid tavalise olemprügi hulka. Õige vanade
seadmete käitlemine aitab vältida võimalikku negatiivset tagajärge keskkonnale ja inimeste tervisele.

Modifikatsioonid
Tootja poolt mitte lubatud modifikatsioonide tegemine võib tühistada kasutajate õigused seda seadet kasutada.

Teade Euroopa Liidu kohta
See seade on vastavus Euroopa Liidu raadio interferentsi tingimustega.
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3

TEIE UUS SEADE

OHUTUS JA HOOLDUS

Selle uue GoGear tootega on teil võimalik nautida järgmist:

Üldine hooldus

H

MP3 ja WMA failide taasesitus (vaadake muusikareþiimi MUSIC MODE)

H

FM raadio* (vaadake raadioreþiimi RADIO MODE)

H

Häälsalvestamine: FM* ja häälsalvestamine (vaadake salvestamisreþiimi RECORDINGS)

Kahjustuste või talitlushäirete vältimine

* FM raadio on saada ainult osadel regionaalsetel versioonidel

H

H

Kaasasolevad tarvikud

H

H

H
H

Ärge asetage seadet suure kuumuse kätte, mis on põhjustatud kütteseadmete või otsese päikesevalguse
poolt.
Ärge pillake oma mängijat maha ega laske sellele kukkuda muid esemeid.
See seade ei ole veekindel: ärge lubage mängija sattumist vette, ärge pange kõrvaklappe ega patareipesa
vette. Mängijasse sisenev vesi võib põhjustada suuri kahjustusi ja roostetamist.
Ärge kasutage puhastusvahendeid, mis sisaldavad alkoholi, ammoniaaki, benseeni või abrasiive, kuna need
võivad kahjustada seadet.
Läheduses asuvad aktiivsed mobiiltelefonid ja tugevad magnetväljad võivad põhjustada häireid.
Tehke oma failidest tagavarakoopia: Tagage, et jätate alles originaalfailid, mille kandsite üle seadmesse.
Philips ei võta vastutust sisu kaotuse eest, kui seade saab kahjustada või muutub loetamatuks.

Kasutus- ja hoidmistemperatuurid:
Kõrvaklapid

USB pikenduskaabel

CDROM koos kasutusjuhendi,
draiverite, KKK-ga.

H

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

H

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

H

Patarei eluiga võib väheneda madalates temperatuurides.

Kuulamisohutus
Kuulake keskmisel helitugevusel.
H

H

Kõrvaklappidest kõrgel helitugevusel kuulamine võib kahjustada kuulmist. See toode toodab helisid kõrgetel
detsibellidel, mis põhjustavad kuulmiskahjustusi tavalisele inimesele, isegi, kui heli on tugev alla minuti.
Kõrgemad detsibellid on mõeldud neile, kel on juba kuulmiskahjustused.
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.

Turvalise helitugevuse saavutamine:

Toote registreerimine
Kuna teil on võimalik uuendada oma toote tarkvara, siis me soovitame teil registreeruda oma toode aadressil
www.philips.com/register.
Siis saame anda teile teada, kui uued tasuta tarkvara uuendused on saadaval.

H

Valige madal helitugevus.

H

Tugevdage aeglaselt helitugevust, kuni te kuulete mugavalt ja selgelt, ilma moonutusteta

Kuulake mõistliku aja jooksul:
H

Pikaajaline heli kuulamine, isegi turvalisel tasemel, võib põhjustada kuulmiskahjustusi.

H

Kasutage on mängijat mõistlikult ja pidage kuulamises pause.

Lugege kindlasti kõrvaklappide kasutuse kohta
H

Kuulake oma mängijat mõistliku heliga mõistliku aja jooksul.

H

Olge ettevaatlik, et te ei tugevdaks heli, kui teie kuulmine muutub.

H

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

H

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

H

Ärge kasutage kõrvaklappe, kui juhite mootorsõidukit, jalgratast, rulalauda vms; see võib tekitada
liiklusohtliku olukorra, pealekauba on see paljudes paikades ebaseaduslik.

Tähelepanu (mudelitele, millel on komplektis kõrvaklapid):
Philips garanteerib mängijate maksimaalse võimaliku helitugevuse ja helikvaliteedi ainult originaalsete
kõrvaklappidega. Kui need vajavad vahetamist, soovitame pöörduda oma varustaja poole, et tellida originaalsed
Philipsi klapid.
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PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

ÜHENDUSTE JA FUNKTSIOONIDE ÜLEVAADE

Rikke korral kontrollige allpool olevaid punkte. Edasise abi saamiseks probleemide lahendamisel vaadake samuti
KKK-d aadressilt www.philips.com/support.
Kui Te ei leia oma probleemile lahendust järgides neid nõuandeid, siis kontakteeruge edasimüüjaga või
hoolduskeskusega.
HOIATUS! Mitte ühelgi tingimusel ei tohi Te üritada seadet parandada iseseisvalt, sest see katkestab
garantii.
Probleem

Lahendus

Seade hangub

Vajutage algseadistamise (reset) nupule

Ei lülitu sisse

Vajutage nuppu ] ja lülitage seade sisse. Seadme rikke
korral ühendage seade arvutiga. Kasutage Firmware
Manager'i, et taastada seade.

Seade näitab

Ühendage seade arvutiga. Kustutage soovimatud failid.
Eemaldage seade turvaliselt. Salvestage uuesti.

Mõned lood ei ilmu mängijasse
või ei taasesitata mängijas.

See mängija ei toeta kopeerimiskaitsega (DRM) WMA lugusid,
mis on ostetud online muusikapoodidest, see mängija on
võimeline taasesitama ainult kaitsmata WMA faile.
Lugu on formaadis, mida see mängija ei toeta. Ainult
MP3, WMA ja WAF formaadis failid on toetatud.
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Vajutage ja libistage USB
liugur asendisse, nagu on
näidatud joonisel, et
vabastada USB ühendus.
Vajutage ja libistage USB
liugur asendisse, nagu on
näidatud joonisel, et peita
USB ühendus.

1. Mic

Mikrofon

2. LOCK

Nupuvajutuste lukustamine

3. Ekranas

Kuvab dünaamiliselt menüüsid, valikuid ja loo informatsiooni

4. RESET

Algseadistamine

5. ]

Sisse- ja välja lülitamine, taasesitamine / katkestamine.
Menüüvalikute kinnitamine.

^/_

Tagasi- / edasikerimine; 1 tase ülesse / alla

+/-

helitugevusenupud, kerimine; eelmisele / järgmisele loole
liikumine

6. Z

Kõrvaklappide pesa

7. REC

Hääl- või FM salvestamise alustamine või lõpetamine

8. A-B

lõigu kordamine

9. MENU

Vajutage, et siseneda menüüdesse
Vajutage ja hoidke all, et minna tagasi peamenüüsse

10. USB

Vajutage ja vabastage USB ühendus

11. USB

USB kaabelühendus
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ALUSTAMINE

INFORMATSIOON FIRMWARE MANAGERI KOHTA

Paigaldamine
1. Sisestage kaasasolev CD plaat arvuti CD-ROM seadmesse.
2. Järgige paigaldamisel ekraanile kuvatavaid juhiseid. Installeerige Firmware manager ning vajaduse korral
ka draiverid.
3. Kui installeerimine ei alga peale automaatselt, sirvige CD plaati Windows Exploreri kaudu ja käivitage
programm klõpsates kaks korda hiirega failil, mille laiendiks on .exe.
Kaotasite oma CD plaadi ära? Pole muret. CD plaadile salvestatud materjali on võimalik alla laadida ka meie
koduleheküljelt www.philips.com/support või www.usasupport.philips.com (USA kodanikele).

Ühendamine ja laadimine

Teie seadet juhitakse sisemise programmi kaudu, mida kutsutakse püsivaraks. Firmware Manager'i abil saate te
uuendada ja taastada seadet paari lihtsa hiireklõpsu abil.

Firmware Manager'i paigaldamine
1. Sisestage kaasasolev CD plaat arvuti CD-ROM seadmesse.
2. Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid, et paigaldamine alustada ja lõpetada.
Hoiatus: Püsivara uuendamine ja taastamine kaotab ära mängijal olevad andmed ja meediafailid. Me
soovitame oma andmetest teha regulaarselt varukoopiaid.

Püsivara uuendamine ja taastamine

Mängija laadimine
1. Teie mängijal on sisse-ehitatud USB taaslaetav patarei. Et laadida mängijat, vajutage ja vabastage USB
ühendus. Ühendage mängija otse arvuti USB pesasse.

1. Sisestage kaasasolev CD plaat arvuti CD-ROM seadmesse.

>

3. Ühendage internetti. Käivitage Firmware Manager.

Niipea, kui mängija on ühendatud, kuvatakse USB ühendusekraan.

2. Installeerige Firmware Manager kaasasolevalt CD plaadilt arvutisse.
4. Järgige ekraanile tekkivaid instruktsioone, et lõpetada püsivara taastamine.

2. Laadige mängijat 4 tundi ** või kuni patareiikoon

lõpetab vilkumise

** Taaslaetavad patareidel on piiratud laadimiskordade arv ja vajavad lõpuks asendamist. Patarei eluiga ja
laadimiskordade arv sõltub kasutamisest ja seadetest.

6
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KOHANDATAVAD SEADISTUSED

ALUSTAMINE

1. Vajutage MENU ja valige General settings.

Patareitaseme indikaator seadmel

2. Vajutage ] valiku kinnitamiseks ja vajutage nuppe +/-, et valida järgmisi valikuid.

Ekraanile kuvatakse tähis patareide täituvuse kohta.

3. Vajutage MENU, et väljuda praegusest seadistuse vaatest.
Seade

Valikud

Power Save (energiasäästmine)

On / Off (sees / väljas)

Screen saver (ekraanisäästja)

Ekranas: Vertikalus laikrodis/Horizontalus laikrodis/ Animacija
Ásijungimo laikas: 10 sek./30 sek./60 sek./Iðjungtas

Time out (Viitusaeg)

3 minutes (minutit)/ 5 minutes(minutit) / 10 minutes (minutit)/
30 minutes (minutit) / Off (väljas)

Sleep timer (Unetaimer)

15 minutes (minutit) / 30 minutes (minutit) / 45 minutes
(minutit) / 60 minutes (minutit)/ Off (väljas)

Resume (Jätkamine)

On / Off (sees / väljas)

1. Klõpsake Windows Exploreris soovitud laulu(de) peal ja tähistage need.

Set day & time (Päeva & kellaaja seadmine)

Day and Time screens (Päeva ja kellaaja vaated)

2. Kopeerige failid hiirega lohistamise abil arvutist mängijasse. (Veenduge, et Te "kukutate" laulud kausta Media
ja andmefailid kausta Data).

Language (keel)

English / French / German / Spanish / Italian / Dutch /
Portuguese / Swedish / Polish (inglise / prantsuse / saksa /
hispaania / itaalina / hollandi / portugali / rootsi / poola)

Nautimine

Firmware (FW) version (püsivara versioon) / Memory available
(olemasolev mälu)

Mängija sisse lülitamiseks vajutage ja hoidke all klahvi ], kuni kuvatakse PHILIPS ekraanitaust.

Information (informatsioon)
Factory settings (tehase seadistus)
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Restore Factory settings (taasta tehase seadistus)

Täis aku

2/3 täitunud aku

pooleldi
täitunud aku

tühjenev aku

tühi aku

Nõuanne: Kui aku on peaagu tühi, hakkab vilkuma
ikoon. Mängija lülitub välja 60 sekundi
möödudes. Enne välja lülitumist salvestab seade kõik valitud seaded ja poolikud salvestised.

Kopeerimine
Windows Exploreri abil ja USB ühenduse kaudu on teil võimalik faile ja muusikat seadmele kopeerida ja seal
hallata.

Sisse / välja lülitamine
Mängija välja lülitamiseks vajutage ja hoidke all uuesti klahvi ], kuni ekraan kustub.
Nõuanne: Kui General Settings -> Time out seadetest määratud jooksul ei taasesitata muusikat ega
sooritata muud tegevust, lülitub mängija automaatselt välja.
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ALUSTAMINE

SALVESTUSTE TEGEMINE

Menüüs liikumine

Kui seade ei ole ühendatud arvutiga, siis te saate teha häälsalvestusi või salvestada raadiost.

Teie seadmel on intuitiivne menüüs liikumise süsteem, mis juhatab teid läbi mitmete seadistuste ja tegevuste.
Kasutage klahve +, -, ^,_, et sirvida menüüdes. Vajutage klahvile ], et valik kinnitada.

Häälsalvestuste tegemine
Enne häälsalvestamise tegemist veenduge, et Te ei ole raadiore iimis ja muusika või salvestamine on stopil või
pausil.
1. Vajutage REC, et alustada hääle salvestamist.
>

Seade näitab salvestamise seisu.

2. Vajutage uuesti REC; et lõpetada hääle salvestamine.
>

Et väljuda praegusest reþiimist või taasesitusest, siis vajutage MENU või _.
Kui seade sisse lülitada, siis ilmub peamenüü. Vastasel juhul vajutage ja hoidke all nuppu MENU, et siseneda
peamenüüsse.

Peamenüü sisaldab järgnevaid valikuid:
Music

et taasesitada digitaalseid muusikapalu

Radio

et kuulata raadiojaamu

Seade näitab salvestamise seisu. Hääl salvestatakse seadme kausta VOICE.

(failinimi :MIC-XXX.wav; XXX = loo number, mis luuakse automaatselt).

Salvestamine FM raadiost*
1. Raadioreþiimis häälestage soovitud raadiojaam.
2. Vajutage REC, et alustada FM raadio salvestamist.
>

Seade näitab salvestamise seisu.

3. Vajutage uuesti REC; et lõpetada FM raadio salvestamine.

Recording

et taasesitada ja hallata salvestusi

Folder view

et sirvida muusikalugusid ja salvestusi kaustade kaupa

>

Seade näitab salvestamise seisu. FM lugu salvestatakse seadme kausta FM. (failinimi: FM-XXX.wav; XXX =
loo number, mis luuakse automaatselt).

* FM raadio on saada ainult osadel regionaalsetel versioonidel

Soovitud salvestuse otsimine

MUUSIKAREÞIIM (MUSIC) (SAMUTI VÕIMALIK SALVESTUSTE TAASESITAMISEKS)
Valige peamenüüst Music, et siseneda
muusikareþiimi. Seade taasesitab kõik kaustas
olevad muusikapalad tähestikulises järjekorras.
Muusikamenüü põhifunktsioonid on:

Funktsioon

Klahv, mida vajutada

Järgmisele loole
suundumine

Vajutage klahvile _

Eelmisele loole
suundumine

Vajutage klahvile ^

Pausile panek

Vajutage taasesituse ajal
klahvile]

Järgmise kausta
valimine
Eelmise kausta
valimine

Vajutage klahvile _

Helitugevuse
muutmine

8

1. Valige peamenüüst RECORDINGS, et siseneda VOICE / FM salvestuste raamatukokku.Seade taasesitab kõik
VOICE / FM salvestused raamatukogus tähestikulises järjekorras, kui Te vajutate nupule ].
2. Vajutage nuppu ], et panna käimasolev salvestus pausile.
3. Vajutage ^ järgmise või _ eelmise salvestuse taasesitamiseks.
NÕUANNE: Salvestuste taasesitamine toimib sama moodi kui muusika reþiimis. Vaadake Music mode ->
Playback lisainformatsiooni saamiseks.

Vajutage klahvile ^
Vajutage klahvidele +/-
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RAADIOREÞIIM*

MUUSIKAREÞIIM (MUSIC) (SAMUTI VÕIMALIK SALVESTUSTE TAASESITAMISEKS)

Valige peamenüüst Radio, et siseneda raadioreþiimi.

Kaustade vaade

Käsitsi häälestamine

Valige peamenüüs Folder view, et siseneda kaustade vaatesse.

1. Vajutage nuppu MENU. Valige Manual Tune.
2.

Vajutage kinnitamiseks ].

3. Vajutage ^ või _, et otsida raadiojaamu või vajutage ja hoidke all _, et otsida järgmist olemasolevat
raadiojaama.
4. Vajutage ], et salvestada raadiojaam mällu.

Kaustade vaates kuvatakse muusika vastavalt sellele, kuidas Te järjestate need kaustades, kui Te kannate üle
muusikat lõika ja kleebi meetodi abil.
Kaustad ja lood järjestatakse tähestikulises järjekorras.
Funktsioon kaustade vaade

Klahv, mida vajutada

Automaatne häälestamine

Järgmisele loole/kaustale suundumine

Vajutage klahvile +

1. Vajutage nuppu MENU. Valige Auto Tune.

Eelmisele loole/kaustale suundumine

Vajutage klahvile -

Kausta sisenemine

Vajutage klahvile _

Kaustamenüüs üks tase ülesse liikumiseks

Vajutage klahvile ^

Valiku tegemine

Vajutage klahvile ]

2. Vajutage kinnitamiseks ].
>

Seade salvestab automaatselt 30 tugevaimat olemasolevat raadiojaam.

Raadiojaama taasesitamine
1. Peamenüüs valige Radio, et siseneda raadioreþiimi ja häälestada soovitud raadiojaamale.
2. Vajutage nuppu ^, et kerida ülespoole või _, et kerida allapoole praegusest mälupesast.
>

Valitud raadiojaama hakatakse automaatselt taasesitama.

* FM raadio on saada ainult osadel regionaalsetel versioonidel

Enne valiku tegemist ilmub hüpikaken. Vajutage nuppe +/- või valige Play või Delete, et alustada valitud kohast
kõikide lugude taasesitamist või valiku kustutamiseks.
NÕUANNE: Te saate kustutada ainult faile (aga mitte kaustu) kausta vaates.
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MUUSIKAREÞIIM (MUSIC) (SAMUTI VÕIMALIK SALVESTUSTE TAASESITAMISEKS)

MUUSIKAREÞIIM (MUSIC) (SAMUTI VÕIMALIK SALVESTUSTE TAASESITAMISEKS)

Ekvalaiser

Funktsioonid taasesitamisel

Te saate seadistada oma mängija taasesitama lugusid erineva EQ-ga (ekvalaiseriga).

Lõigu A-B kordus

Ekvalaiseri muutmine

Lõigu kordamiseks loo ajal:

1. Vajutage nuppu MENU. Valige Equalizer.

1. Vajutage nuppu A-B sobival algusajal;
>

Ekraanile ilmub

2. Kasutage kerimisnuppe, et valida valikute Rock, Funk, Jazz, Classic, Hip Hop, Dance, Custom (kohandatav)
või Off (väljas) vahel.

.

2. Vajutage uuesti A-B sobival lõpuajal;
>

Ekraanile ilmub

ja algab korduslõigu taasesitus.

Kohandatav ekvalaiser
Ekvalaiseri kohandatav seadistus pakub 5 muudetavat laineala: Bass (B) (bassihelid), Low (L) (madalad), Mid
(M) (keskmised), High (H) (kõrged) ja Treble (T) (kõrged toonid).
1. Vajutage nuppu MENU. Valige Equalizer > Custom.
2. Vajutage ^ või _, et valida laineala,
>

3. Vajutage + üks või mitu korda, et suurendada laineala seadistust. Vajutage - üks või mitu korda, et
vähendada laineala seadistust.

Taasesitusreþiimid
Te saate seadistada seadme taasesitama muusikat juhuslikult ja / või korduvalt.
1. Vajutage nuppu MENU. Valige Play modes.
2. Vajutage +/-, et teha valik järgmiste valikute vahel: Repeat 1, Repeat all, Shuffle all, Shuffle, Repeat,
Repeat Folder, Shuffle Folder või Off.

Ikoon

Tähendus

Väljas

Tavaline taasesitus
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Valitud laineala hakkab vilkuma.

Repeat 1

Taasesitab ühte lugu korduvalt

Repeat all

Taasesitab kõiki lugusid korduvalt

Shuffle

Taasesitab kõiki lugusid juhuslikult

Repeat Shuffle

Taasesitab kõiki lugusid juhuslikult ja korduvalt

Repeat Folder

Taasesitab kõiki lugusid kaustas korduvalt

Shuffle Folder

Taasesitab kõiki lugusid kaustas juhuslikult

4. Äsja seatud kohandatavat ekvalaiserit kuuleb koheselt, kui Te kuulate muusikat.
NÕUANNE: Kohandatav ekvalaiser lahkub automaatselt menüüst, kui 5 sekundi jooksul ei vajutata ühtegi
nuppu.
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