Philips GoGear digitaalinen soitin

SA1340 SA1341
SA1350 SA1351

Ilman FM-viritintä

Käyttöopas

SA1345 SA1346
SA1355 SA1356

FM-virittimellä

Maa

Tukipalvelu

Minuuttitaksa

Pidä valmiina

Austria
Belgium
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Greek

0820 901115
070 253 010
800142100
35 25 87 61
09 2290 1908
08 9165 0006
0180 5 007 532
0 0800 3122 1223

€0.20
€0.17
Místní tarif
Lokal tarif
Paikallispuhelumaksun hinta
€0.23
€0,12
1 a  a

Hungary
Ireland
Italy
Luxemburg
Netherlands
Norway
Poland

06 80 018544
01 601 1161
199 404 042
26 84 30 00
0900 0400 063
2270 8250
022 3491504

Portugal
Russia

2 1359 1440
(495) 961-1111
8 800 200-0880

Helyi tarifa
Local tariff
€0.25
Tarification locale
€0.20
Lokal tariff
Cena połączenia
lokalnego
Preço local

Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
La date d’achat la référence et le numéro de série du produit
Datum zakoupení, číslo modelu a sériové číslo
Indkøbsdato, type-, model- og serienummer
Ostopäivä ja tarkka mallinumero ja sarjanumero
La date d’achat la référence et le numéro de série du produit
Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
            
       
A vásárlás dátuma, modell szám és szériaszám
Date of Purchase. Model number and Serial number
La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
La date d’achat, la référence et le numéro de série du produit
De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Data zakupu, Numer modelu i numer seryjny

Europe

Slovakia
Spain
Sweden
Switzerland
UK

A data de compra, número do modelo e número de série
Дата покупки, Номер модели и Серийный номер

по России звонок
бесплатный
Miestna tarifa
€0,15
Lokal kostnad
Ortstarif
£0.15

Dátum zakúpenia, číslo modelu a sériové číslo
Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
Date of Purchase, Model number and Serial number

1-800-661-6162
(Francophone)
1-888-744-5477
(English / Spanish)
1-888-744-5477

Free

Date of Purchase, Model number and Serial number

Free

Date of Purchase, Model number and Serial number

11 4544 2047
0800 701 02 03
(Except Sao Paulo)
2121 0203
(Sao Paulo)
600 744 5477
01 800 504 6200

Tarifa local
Grátis

Fecha de compra y número del modelo y número de serie
A data de compra, número do modelo e número de série

0800004551
902 888 785
08 632 0016
02 2310 2116
0906 1010 017

North America
Canada

USA

South America
Argentina
Brazil

Chile
Mexico

Asia
China
Hong Kong
Korea

4008 800 008
2619 9663
02 709 1200

Preço local
Tarifa local
Gratis

Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Fecha de compra y número del modelo y número de serie

Tarvitsetko apua?
Vieraile sivuilla
www.philips.com/support
josta löydät tukimateriaalia kuten flash-oppaan, uusimmat
ohjelmistopäivitykset ja vastaukset usein kysyttyihin
kysymyksiin.
Tai soita asiakastukeen,
jossa asiantunteva tukiryhmämme auttaa mielellään soittimeen
liittyvien ongelmien ratkaisemisessa.
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Tietoja Windows Media Player-ohjelmasta
Asenna Windows Media Player ja Firmware Manager
Windows Media Player-ohjelman avaaminen
Kappaleiden hakeminen ja lisääminen kaikista asemista
(kirjastoon)
Siirrä Kappaleet ja soittoluettelot laitteeseen
Kappaleiden poistaminen
Kappaletietojen muokkaaminen
Kappaleiden etsiminen

Uusi soittimesi
Hankkimasi GoGearin avulla voit nauttia:
• MP3- ja WMA-äänentoistosta (ks. kappale MUSIIKKITILA)
• FM-radiosta* (ks. kappale RADIOTILA)
• Nauhoituksista: FM* ja ääni (ks. kappale NAUHOITUKSET)
* FM-radio on saatavana vain joillakin alueilla myynnissä olevissa malleissa.

Lisävarusteet

Kuulokkeet

USB-jatkokaapeli

CD-ROM sekä käyttöohjeet,
ajurit ja FAQ

Rekisteröi tuotteesi
Koska sinun on mahdollista päivittää tuotettasi, suosittelemme että rekisteröit sen
osoitteessa www.philips.com/register, jotta voimme tiedottaa sinulle heti kun uusi ilmainen
päivitys on saatavilla.
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Yleiskatsaus ohjaimiin ja liittimiin
1

6

2

7
8
9

3

4
5

10

Liu'uta USB-liitin esiin
painamalla ja liu'uttamalla
USB-liukukosketin kuvassa
osoitettuun asentoon.
Liu'uta USB-liitin takaisin
painamalla ja liu'uttamalla
USB-liukukosketin kuvassa
osoitettuun asentoon.

11
1 Mic

Mikrofoni

6 p

Kuulokkeiden liittimet

2 LOCK

Lukitse näppäimet

7 REC

3 Näytö

Näytä menu, valinnat ja
kappaletiedot

Aloita tai lopeta ääni- tai FMnauhoitus

8 A-B

Kuuntele jakso uudestaan

4 RESET

Soittimen asetusten palauttaminen

9 MENU

5 2;

Virta päällä / pois päältä ja soita /
keskeytä, vahvista menu-asetus

Pääsy menun valintoihin, paina ja
pidä pohjassa päästäksesi takaisin
päävalikkoon

J(/)K

+/4

Taaksepäin kelaus / nopea
eteenpäin kelaus; ylös / alas askel
kerrallaan
Säädä äänenvoimakkuutta, rullaa;
hyppää edelliseen / seuraavaan

10 USB slider

Paina ja liu’uta USB:lle

11 USB

USB-kaapelin liitin

Valmistelut
Asenna
1 Aseta soittimen mukana tullut CD tietokoneen CD-ROM-asemaan.
2 Seuraa näytöllä olevia ohjeita asentaaksesi Firmware Managerin (laitehallintaohjelmisto).
3 Jos asennusohjelma ei käynnisty automaattisesti, selaa CD:n sisältöä Windows Explorerilla
ja käynnistä ohjelma kaksoisklikkaamalla .exe-loppuista tiedostoa.
Kadotitko CD:si? Ei hätää, voit ladata CD:n sisällön sivulta www.philips.com/support tai
www.philips.com/usasupport (USA).

Liitä ja lataa
Lataa soitin
1 Soittimessa on sisäänrakennettu ladattava USB-akku. Ladataksesi soittimen paina ja liu’uta
ulos USB-liitin. Yhdistä soitin suoraan tietokoneen USB-porttiin.
> USB-yhteyden näyttö tulee näkyviin, kun kytket soittimen.

2 Lataa soitinta 4 tuntia tai kunnes akun kuvake

lakkaa vilkkumasta.

** Ladattavilla akuilla on vain tietty määrä latauskertoja ja ne on lopulta vaihdettava. Akun
käyttöikä ja latauskertojen määrä vaihtelee käytön ja asetusten mukaan.

5

Soittimen akunlataustaso
Arvioidut akun lataustasot ilmaistaan seuraavasti:
Akku täynnä

Akun lataustaso: kaksi-kolmasosaa

Akun lataustaso: puolet

Akku lopussa

Akku tyhjä

VINKKI Kun akku on melkein tyhjä, siitä kertova näyttö
vilkkuu. Laite sammuu alle
60 sekunnissa. Laite tallentaa kaikki asetukset ja keskeneräiset tallennukset, ennen kuin se
sammuu.

Siirrä
Voit järjestellä tiedostoja ja siirtää musiikkia soittimeesi USB-yhteyden aikana käyttämällä
Windows Exploreria.
1 Valitse Windows Explorerissa tietokoneeltasi yksi tai useampi kappale, jotka haluat siirtää
soittimeesi.
2 Käytä vedä ja pudota -toimintoja Windows Explorerissa tietokoneeltasi soittimeesi
suorittaaksesi siirron.

Nauti
Virta päällä / pois päältä
Kytkeäksesi virran päälle paina ja pidä pohjassa 2;-painiketta, kunnes PHILIPS-alkukuva
ilmestyy näytölle.
Kytkeäksesi virran pois päältä paina ja pidä pohjassa 2;-painiketta uudelleen kunnes soitin
sammuu.
VINKKI Soitin sulkeutuu automaattisesti, jos sitä ei käytetä eikä musiikkia soiteta tiettyyn
aikaan, jonka voi määritellä seuraavasti: General Settings (Yleisasetukset) > Time out
(Sammuminen).
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Navigoi menussa
Soittimessa on intuitiivinen menunavigointi-järjestelmä, joka ohjaa sinua eri asetusten ja
toimintojen läpi. Käytä +, -, J(, )K -näppäimiä selataksesi valikkoja. Paina 2;-näppäintä
vahvistaaksesi valintasi.

Poistuaksesi nykyisestä tilasta tai toiminnosta, paina MENU tai J(-näppäintä.
Soittimen kytkeytyessä päälle näet päävalikon. Voit myös painaa ja pitää pohjassa MENUnäppäintä päästäksesi päävalikkoon. Päävalikko sisältää:
Music (Musiikki)
Radio
Recordings (Nauhoitukset)
Folder view (Kansionäkymä)

Soita digitaalisia musiikkikappaleita
Kuuntele radiota
Soita ja käsittele nauhoituksia
Selaa musiikkikappaleita tai nauhoituksia kansioittain

Musiikkitila (käytettävissä myös nauhoitusten toistoon)
Valitse päävalikosta Music
päästäksesi musiikkikokoelmiin.
Soitin soittaa musiikkia kansiosta
aakkosjärjestyksessä.
Perustoiminnot musiikkitilassa
ovat:

Perustoiminnot
Siirry seuraavaan kappaleeseen
Siirry edelliseen kappaleeseen
Keskeytä musiikki
Eteenpäin haku
Taaksepäin haku
Äänenvoimakkuuden säätö

Painettava näppäin
Paina )K
Paina J(
Paina 2; musiikin
toiston aikana
Paina ja pidä pohjassa )K
Paina ja pidä pohjassa J(
Paina +/7

Kansionäkymä
Folder view (kansionäkymä) näyttää musiikin ja nauhoitukset aakkosjärjestyksessä.
Valitse päävalikosta Folder view päästäksesi kansionäkymään. Kansionäkymä näyttää
musiikkisi sen mukaan, kuinka järjestät ne kansioihin siirtäessäsi niitä “vedä ja pudota” menetelmällä.
Kansiot ja kappaleet luetteloidaan aakkosjärjestyksessä.
Perustoiminnot kansionäkymässä
Siirry seuraavaan kappaleeseen / kansioon
Siirry edelliseen kappaleeseen / kansioon
Siirry kansioon
Siirry yksi kansiotaso ylöspäin
Valitse kappale

Painettava näppäin
Paina +
Paina Paina )K
Paina J(
Paina 2;

Kun olet valinnut kappaleen, näytölle ilmestyy pieni ponnahdusikkuna. Paina + tai - valitaksesi
Play (Soita) tai Delete (Poista) aloittaaksesi kaikkien valittujen kappaleiden soittamisen tai
poistaaksesi valitun kappaleen.
VINKKI Kansionäkymässä voit poistaa vain kappaleita (et kansioita).
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Toisto-ominaisuudet
A-B Kertaus
Kuunnellaksesi uudelleen tietyn jakson kappaleesta:
1 Paina A-B valitsemassasi aloituskohdassa.
>
ilmestyy näytölle.
2 Paina uudestaan A-B valitsemassasi lopetuskohdassa.
>
ilmestyy näytölle ja toistettava jakso alkaa.

Soittotilat
Voit säätää soittimesi soittamaan kappaleita sattumanvaraisessa järjestyksessä ja/tai toistuen.
1 Paina MENU, valitse Play modes (Soittotilat).
2 Paina + tai - näppäimiä valitaksesi eri soittotiloja [Repeat 1 (kertaa 1), Repeat all (kertaa
kaikki), Shuffle (sekoita), Shuffle Repeat (sekoita kerrattava jakso), Repeat Folder
(kertaa kansio), Shuffle Folder (sekoita kansio) or Off (pois päältä)].
Ikoni

Merkitys

Off (Pois käytöstä)
Repeat 1 (kertaa 1)
Repeat all (kertaa kaikki)
Shuffle (sekoita)
Repeat Shuffle
(sekoita kerrattava jakso)
Repeat folder
(kertaa kansio)
Shuffle folder
(sekoita kansio)

Tavallinen toisto
Soita yhtä kappaletta toistuen
Soita kaikkia kappaleita toistuen
Soita kaikkia kappaleita sattumanvaraisessa järjestyksessä
Soita kaikkia kappaleita sattumanvaraisessa järjestyksessä
ja toistuen
Soita kaikkia kansion sisällä olevia kappaleita toistuen
Soita kaikkia kansion sisällä olevia kappaleita
sattumanvaraisessa järjestyksessä
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Taajuuskorjaimet
Voit säätää soittimen soittamaan musiikkia eri taajuuskohtaisin voimakkuussäädöin.
1 Paina MENU, valitse Equalizer (Taajuuskorjain).
2 Paina +/- valitaksesi Rock (rockin), Funk (funkin), Jazz (jazzin), Classical (klassisen),
HipHop (hiphopin), Dance (dancen), Custom (mukautuksen) tai Off / pois päältä.
Mukautettu taajuuskorjain
Taajuuskorjaimen mukautusasetukset tarjoavat 5 säädettävää taajuusaluetta: Bass (basso, B);
Low (matala, L); Mid (keskitaso, M); High (korkea, H) ja Treble (diskantti, T).
1 Paina MENU ja valitse Equalizer (Taajuuskorjain) > Custom (Mukautus).
2 Paina J( tai )K-näppäintä valitaksesi taajuusalueen.
> Valittu taajuusalue vilkkuu.
3 Paina + kerran tai useammin lisätäksesi taajuusalueasetuksia tai paina - kerran tai useammin
vähentääksesi taajuusalueasetuksia.
4 Voit kuulla juuri asetetun taajuuskorjaimen säädön heti, jos sinulla on musiikki soimassa.
VINKKI Taajuuskorjaimen näyttö sammuu, kun sitä ei käytetä yli 5 sekuntiin.
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Radiotila*
Valitse päävalikosta Radio (Radio) päästäksesi radiotilaan.

Manual tune (Manuaalinen viritys)
1 Paina MENU ja valitse Manual tune (manuaalinen viritys).
2 Paina 2; vahvistaaksesi valintasi.
3 Paina J( tai )K etsiäksesi asemaa tai paina ja pidä pohjassa )K etsiäksesi seuraavaa
saatavilla olevaa asemaa.
4 Paina 2; tallentaaksesi esiasetukset.

Auto tune (Automaattinen viritys)
1 Paina MENU ja valitse Auto tune (Automaattinen viritys).
2 Paina 2; vahvistaaksesi valintasi.
> Soitin valikoi automaattisesti jopa 30 vahvinta saatavilla olevaa asemaa.

Soita esiasetettua asemaa
1 Valitse päävalikosta Radio päästäksesi radiotilaan ja viritä mieleisesi asema.
2 Paina J( tai )K rullataksesi ylös tai alas esiasetuksia.
> Soitin soittaa esiasetettua asemaa automaattisesti.
* FM-radio on saatavana vain joillakin alueilla myynnissä olevissa malleissa.
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Nauhoitukset
Kun soitin ei ole yhdistettynä tietokoneeseen, voit tehdä ääni- tai radionauhoituksia.

Ääninauhoitukset
Ennen kuin alat nauhoittaa ääntä, varmista että laite ei ole radio- tai musiikkitilassa ja ettei
nauhoitus ole stop- tai pause-asennossa.
1 Paina REC aloittaaksesi ääninauhoituksen.
> Soitin osoittaa äänitystilaa.
2 Paina uudestaan REC lopettaaksesi ääninauhoituksen.
> Soitin osoittaa tallennustilaa. Ääninauhoituksesi tallentuu soittimen VOICE (Ääni) -kansioon.
(Tiedostonimi: MIC-XXX.wav, jossa XXX on automaattisesti tuotettu kappalenumero.)

FM-nauhoitukset*
Viritä esiasetusasema radiotilassa.
1 Paina REC aloittaaksesi FM-nauhoituksen.
> Soitin osoittaa äänitystilaa.
2 Paina uudestaan REC lopettaaksesi FM-nauhoituksen.
> Soitin osoittaa tallennustilaa. FM-nauhoituksesi tallentuu soittimen FM-kansioon. (Tiedostonimi:
FM-XXX.wav, jossa XXX on automaattisesti tuotettu kappalenumero.)
* FM-radio on saatavana vain joillakin alueilla myynnissä olevissa malleissa.
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Soita nauhoituksiasi
Löydät ääninauhoituksesi VOICE (Ääni)-kansiosta ja FM-nauhoituksesi FM-kansiosta.
1 Valitse päävalikosta RECORDINGS (Nauhoitukset) päästäksesi VOICE(Ääni)- / FMkirjastoon. Soitin soittaa kaikki nauhoituksesi aakkosjärjestyksessä VOICE(Ääni)- / FMkirjastosta, kun painat 2;.
2 Paina 2; keskeyttääksesi parhaillaan soivan nauhoituksen.
3 Paina )K tai J( soittaaksesi seuraavat tai edelliset nauhoitukset.
VINKKI Nauhoitusten toisto toimii samalla tavoin kuin musiiikkitilassa. Ks. lisätietoja
kappaleesta Musiikkitila -> Toisto-ominaisuudet.
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Omien toiveiden mukaiset asetukset
Voit asettaa soittimeen omia asetuksia.
1 Paina MENU ja valitse General settings (Yleisasetukset).
2 Paina 2;-näppäintä vahvistaaksesi valintasi ja paina + tai - näppäimiä tehdäksesi valintoja
edelleen.
3 Paina MENU poistuaksesi nykyisistä näytön asetuksista.
Asetukset

Lisävalinnat

Power Save
(Virransäästö)
Screen Saver
(Näytönsäästäjä)

On / Off (Päällä / pois päältä)

Time Out
(Sammutus)
Sleep Timer
(Uniajastin)
Resume (Jatka)
OSD language
(OSD-kieli)
Information
(Tietoja)
Factory Settings
(Tehdasasetukset)
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Näyttö: Clock vertical (pystysuora kello) / Clock Horizontal (vaakasuora
kello) / Animation (animaatio)
Aika: 10 sec (sek) / 30 sec (sek) / 60 sec (sek) / Off (Pois päältä)
3 min (min) / 5 min (min) / 10 min (min) / 30 min (min) / Off (Pois
päältä)
15 min (min) / 30 min (min) / 45 min (min) / 60 min (min) / Off (Pois
päältä)
On / Off (Päällä / pois päältä)
English (English) / French (François) / German (Deutsch) / Spanish
(Español) / Italian (Italiano) / Portuguese (Português) / Dutch
(Nederlands) / Swedish (Svenska) / Poland (Polski) / Russian (Venäjä)
Firmware (FW) version (Firmware (FW) versio) / Memory available
(Käytettävissä oleva muisti)
Restore factory settings (Palauta tehdasasetukset)

Tietoja Firmware Manager -laitehallintaohjelmistosta
Soitinta ohjaa sisäinen ohjelma, jota kutsutaan firmwareksi. Firmware Managerilla
(laitehallintaohjelmisto) voit päivittää ja parantaa soitinta muutamalla yksinkertaisella
klikkauksella.

Asenna Firmware Manager
1 Aseta soittimen mukana tullut CD tietokoneen CD-ROM-asemaan.
2 Seuraa näytöllä olevia ohjeita aloittaaksesi ja suorittaaksesi asennuksen loppuun.

Päivitä ja paranna ohjelmaa
VAROITUS: Päivitä ja korjaa tulos tiedon menetyksessä ja mediasisällössä soittimellasi.
On suositeltavaa varmuuskopioida tietosi säännöllisesti.
1 Aseta soittimen mukana tullut CD tietokoneen CD-ROM-asemaan.
2 Asenna Firmware Manager (laitehallintaohjelmisto) CD:ltä tietokoneelle.
3 Yhdistä Internetiin, käynnistä Firmware Manager (laitehallintaohjelmisto).
4 Seuraa näytöllä olevia ohjeita päivittääksesi firmwaren.
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Vianetsintä
Jos laitteessa ilmenee vika, tarkista ensin seuraavilla sivuilla luetellut asiat. Lisätietoja ja muita
vianmääritysohjeita voi myös olla soittimen usein kysytyissä kysymyksissä osoitteessa
www.philips.com/support.
Jos ratkaisua ongelmaan ei löydy näiden vihjeiden avulla, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai
palvelukeskukseen.
VAROITUS: Älä missään tapauksessa yritä korjata laitetta itse, sillä se mitätöi takuun.
Viat

Ratkaisut

Soitin jumiutuu
Laite ei kytkeydy
päälle

Paina reset-nappulaa.
Paina 2;-näppäintä ja käynnistä soitin. Laitevian ollessa kyseessä
yhdistä soitin tietokoneeseen. Käytä Firmware Manageria
(laitehallintaohjelmisto) päivittääksesi soittimen.
Yhdistä soitin tietokoneeseen. Poista tiedostot, joita et halua
säilyttää, kytke soitin irti tietokoneesta, ja voit taas nauhoittaa.

Soittimessa näkyy
teksti “Muisti täynnä”

Jotkin kappaleet eivät
näy tai toistu
soittimella.
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Soitin ei tue on-line -musiikkikaupoista ostettuja
tekijänoikeussuojattuja (DRM) WMA-kappaleita. Soittimella voi
toistaa vain suojaamattomia WMA-tiedostoja. Soitin ei tue kappaleen
muotoa. Vain MP3-, WMA- ja WAV-tiedostoja tuetaan.

Tärkeät turvallisuustiedot
Yleishuolto
Vaurioiden ja toimintahäiriöiden välttäminen:
• Älä altista laitetta lämmityslaitteesta johtuvalle liialliselle lämmölle tai suoralle
auringonvalolle.
• Älä pudota soitinta äläkä pudota mitään sen päälle.
• Älä päästä soitinta uppoamaan veteen. Älä altista kuulokeliitäntää tai paristolokeroa vedelle.
Vesi voi vahingoittaa laitetta.
• Älä käytä mitään alkoholia, ammoniakkia, bentseeniä tai hankausaineita sisältäviä
puhdistusaineita, sillä ne voivat vahingoittaa laitetta.
• Toiminnassa olevat matkapuhelimet soittimen läheisyydessä voivat aiheuttaa häiriöitä.
• Ota tiedostoista varmuuskopiot. Varmista, että säilytät alkuperäiset tiedostot laitteeseen
ladatuista tiedostoista. Philips ei vastaa menetetystä sisällöstä, jos tuote vaurioituu tai
kiintolevyä ei enää voi lukea tai käyttää.
Tietoja käyttö- ja säilytyslämpötiloista
• Käytä soitinta aina paikassa, jonka lämpötila on 0-35 ºC (32-95º F).
• Säilytä soitinta aina paikassa, jonka lämpötila on -20-45 ºC (-4-113º F).
• Soittimen akun käyttöikä voi lyhentyä matalissa lämpötiloissa.
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Kuunteluturvallisuudesta
Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella.
• Kuulokkeiden käyttö suurella äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa kuuloa. Tämä
tuote voi tuottaa ääntä, joka saattaa aiheuttaa kuulonaleneman tavallisilla ihmisillä
jopa minuutin käytön jälkeen. Suuret äänenvoimakkuudet ovat tarkoitettu henkilöille,
joiden kuulo on jo heikentynyt.
• Ääni voi olla petollista. Ajan myötä kuuntelun “mukavuustaso” sopeutuu suurille
äänenvoimakkuuksille. Pitkällisen kuuntelun jälkeen “normaali” äänenvoimakkuus voi itse
asiassa olla lujaa ja kuulolle haitallista. Suojaa kuuloasi säätämällä äänenvoimakkuus
turvalliselle tasolle ennen kuin kuulosi mukautuu suurille äänenvoimakkuuksille.
Turvallisen äänenvoimakkuuden säätäminen:
• Aseta äänenvoimakkuuden säätö alhaiselle tasolle.
• Lisää äänenvoimakkuutta hitaasti kunnes ääni kuuluu miellyttävästi ja kirkkaasti ilman säröä.
Kuuntele kohtuullisen ajan verran:
• Pitkittynyt altistuminen äänelle jopa “turvallisella” tasolla saattaa aiheuttaa kuulonalenemaa.
• Käytä kuulokkeita kohtuullisesti ja pidä taukoja.
Noudata seuraavia ohjeita kuulokkeiden käytön yhteydessä.
• Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisen ajan verran.
• Älä säädä äänenvoimakkuutta sen jälkeen kun kuulosi on sopeutunut kuulokkeille.
• Älä säädä äänenvoimakkuutta niin korkealle, että et kuule ympäristön ääniä.
• Ole varuillasi vaaratilanteissa tai keskeytä kuulokkeiden käyttö.
• Älä käytä kuulokkeita käyttäessäsi moottoriajoneuvoa, pyöräillessäsi, rullalautaillessasi jne.
sillä tämä saattaa aiheuttaa liikennevaaran ja on laitonta monissa maissa.
Tärkeää (malleissa, joihin sisältyy kuulokkeet):
Philipsin äänilaitteet noudattavat säädettyjä äänitehon enimmäisrajoituksia vain
alkuperäismallisilla kuulokkeilla. Jos kuulokkeet on vaihdettava, suosittelemme, että otat
yhteyttä jälleenmyyjään hankkiaksesi alkuperäisiä Philips-kuulokkeita vastaavan mallin.
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Liikenneturvallisuus
Älä käytä laitetta ajon tai pyöräilyn aikana, sillä seurauksena voi olla onnettomuus.

Tekijänoikeustiedot
Kaikki mainitut kaupalliset nimet ovat vastaavien valmistajiensa tavaramerkkejä.
Internet ja CD-tallenteiden luvaton kopiointi ja jakelu on tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten
sopimusten vastaista.
Kopiosuojatun materiaalin esim. tietokoneohjelmien, tiedostojen, radio ja tv-lähetysten ja
äänitallenteiden luvaton kopiointi rikkoo kopiosuojaoikeutta ja on siksi laitonta. Tätä laitetta ei saa
käyttää sellaiseen tarkoitukseen.

Vanhan tuotteen hävittäminen
Tuotteesi 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/EY soveltamisalaan.
Ota selvää sähkölaitteille ja elektronisille laitteille tarkoitetusta
kierrätysjärjestelmästä alueellasi.
Noudata paikallisia sääntöjä äläkä hävitä vanhoja tuotteita tavallisen talousjätteen mukana.
Vanhojen tuotteiden hävittäminen oikealla tavalla auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille
mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Muutokset
Muut kuin valmistajan valtuuttamat muutokset voivat mitätöidä käyttäjän käyttöoikeuden
tähän laitteeseen.

Euroopan unionia koskeva ilmoitus
Tämä tuote on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.
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Tekniset tiedot
Virtalähde

Ladattava Li-polymer 280mAh

Kuvaruutu / näyttö

Dual color OLED, 128 x 64 pixels

Ääni

Kanavaerotin
Equalizer (Taajuuskorjain)
Equalizer Settings
(Taajuuskorjaimen asetukset)
Taajuusvaste
Melurajan varoitussignaali
Virran ulostulo (RMS)

40dB
Mukautettava
Rock / Funk /Jazz / Classical (Klassinen) /
HipHop / Dance / Custom (Mukautettu) /
Off (Pois päältä)
30-18000 Hz
>85dB
2 x 5 mW

Audiotoisto
Pakkausformaatti

MP3 (8-320 kbps ja VBR; Näytteenottotaajuus: 8, 11.025, 16,
22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz)
WAV
WMA (5-192kbps)

ID3-merkkituki

Albumi ja otsikkonimi

Äänitys

Sisäänrakennettu mikrofoni Mono
Ääninauhoitus
WAV
FM-nauhoitus*
WAV

Tallennusväline

SA1340, SA1341, SA1345, SA1346
512MB NAND Flash+
SA1350, SA1351, SA1355, SA1356
1GB NAND Flash+
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Viritin / Vastaanotto / Lähetys
Automaattinen tallennus / Kaistanviritin: FM*
Yhdistettävyys

Kuulokkeet 3.5mm, USB 2.0 ++

Musiikin siirto

Windows Explorerin kautta

Tiedonsiirto

Windows Explorerin kautta

Järjestelmävaatimukset

Windows® Me, 2000 tai XP
Pentium Class 300MHz prosessori tai uudempi
128MB RAM
500MB kovalevytilaa
Internet-yhteys
Microsoft Internet Explorer 6.0 tai uudempi
Videonäyttökortti
Äänikortti
USB-portti

* FM-radio on saatavana vain joillakin alueilla myynnissä olevissa malleissa.
** Ladattavilla akuilla on vain tietty määrä latauskertoja ja ne on lopulta vaihdettava. Akun käyttöikä
ja latauskertojen määrä vaihtelee käytön ja asetusten mukaan.
+ 1 Mt = miljoona tavua. Käytettävissä oleva tallennuskapasiteetti on pienempi.
1 Gt = miljardi tavua. Käytettävissä oleva tallennuskapasiteetti on pienempi.
Koko muistikapasiteetti ei ole välttämättä käytössä, koska soitin tarvitsee erikseen muistia.
Tallennuskapasiteetti on laskettu neljä minuuttia kestävien kappaleiden mukaan ja nopeudella 64
kbps (WMA).
++Todellinen siirtonopeus saattaa vaihdella käyttöjärjestelmän ja ohjelmiston määritysten mukaan.
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PHILIPS pidättää oikeuden tehdä suunnittelun ja spesifikaation muutoksia laitteen
parantamiseksi ilman etukäteen annettavaa ilmoitusta.
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