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Vool

Tarkvara

Ühenduvus

Heli

Audio taasesitus

Salvestatav meedia

Muusika ülekandmine³

Ekraan

Vooluvarustus: 250 mAh Li-ion polymer

sisemine taaslaetav patarei

Mänguaeg¹ (muusika): 25 tundi

Philips Device Manager: algseadistamiseks ja
uuendamiseks.

Kõrvaklapid 3.5 mm

USB 2.0 High speed

Kanali eristus: 45 dB

Sagedused: 80 Hz - 18 kHz

Väljundvool: 2 x 3 mW

Signaali ja müra suhe:  >  84 dB

Kokkupakkimise formaadid:

MP3 bititasemed: 8 - 320 kps ja VBR

MP3 sample tasemed: 8, 11.025, 16, 22.050, 24,
32, 44.1, 48 kHz

WMA (kaitsmata) bititasemed: 5 - 192 kbps VBR

WMA sample tasemed: 8, 11.025, 16, 22.050, 24,
32, 44.1, 48 kHz

Sisseehitatud mälu mahutavus²:

SA1MXX02K 2GB NAND Flash

SA1MXX04K 4GB NAND Flash

SAMXX04WS 4GB NAND Flash

SA1MXX08K 8GB NAND Flash

Lohistamine ja kukutamine Windows® Explorer'is

Värviline LCD 128 x 64 pikslit

Windows® XP / 2000 / Vista

Pentium III 800 MHz protsessor või uuem

128 MB RAM

500 MB kõvaketta ruumi

Internetiühendus

Windows® Internet Explorer 6.0 või uuem

USB port

GoGear Mix toetab järgmisi muusikaformaate:

MP3

kaitsmata WMA

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Märkus

Süsteemi nõudmised

Toetatud muusikafaili formaadid

H

H

H

Akudel on vaid teatud arv kordi, kui neid
saab taaslaadida. Akude eluiga varieerub
sõltuvalt kasutusest ja seadistustest.

1 GB = 1 biljon baiti; võimalik
salvestusruum on väiksem. Kogu mälu ei
saa kasutada, kuna osa sellest kasutab
mängija. Salvestamise maht vastavalt 4
minutiliste lauludega ja 128 kbps MP3
kodeerimisega.

Ülekandekiirus võib varieeruda vastavalt
operatsioonisüsteemile ja tarkvara
seadistustele.

1
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1 OLULINE OHUTUSALANE INFORMATSIOON

Üldine hooldus

Hoiatus

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Kahjustuste ja rikete vältimiseks:

Hoidke toodet liigse kuumuse eest, mis
tuleneb kütteseadmest või otsesest
päikesevalgusest.

Ärge pillake toodet maha ega laske millelgi
kukkuda toote peale.

Ärge pillake toodet vette. Vältige
kõrvaklappide pesa või patareide laeka
kokkupuudet veega, kuna vesi võib
seadmes põhjustada suuri kahjustusi.

Läheduses asuvad aktiivsed
mobiiltelefonid võivad olla segajateks.

Tehke oma failidest koopiaid. Palun
säilitage originaalfailid, mille olete
seadmesse alla laadinud. Philips ei vastuta
andmete kaotamise eest, kui toode läheb
katki või muutub loetamatuks.

Kasutage ainult kaasas olevat muusika
tarkvara (muusika ülekandmiseks,
kustutamiseks jne), et vältida probleeme.

Ärge kasutage puhastusvahendeid, mis
sisaldavad alkoholi, ammoniaaki, benseeni
või abrasiive, sest need võivad toodet
kahjustada.

Läheduses asuvad töötavad mobiiltelefonid
võivad tekitada häireid.

Kasutamise ja hoiustamise temperatuur

Varuosad/lisatarvikud

Kuulmisohutus

Kuulake mõõduka helitugevusega:

H

H

H

Kasutage seadet vaid kohtades, kus
temperatuur on 0 ja 35°C vahel (32 kuni 95°F)

Hoiustage seadet kohtades, kus temperatuur on
-20 C ja 45°C vahel (-4 kuni 113°F)

Patareide eluiga võib lüheneda madalates
temperatuuritingimustes.

Külastage veebilehte www.philips.com/support, et
tellida varuosasid/lisatarvikuid.

Kuulates kõrvaklappe valjult võite kahjustada oma
kuulmist. Toode suudab tekitada helisid
detsibellideulatuses, mis võivad põhjustada
kuulmiskaotust, isegi vähem kui minut aega
kuulates. Suurem detsibellideulatus on neile, kes on
juba osalise kuulmiskaotusega.

Helitugevus võib olla petlik. Ajapikku Teie “mugav“

kuulamise helitugevus kohaneb valju heliga. Seega
pärast pikaajalisemat kuulamist võib “normaalsena“

tunduv helitugevus olla tegelikult valju ja kahjulik
kuulmisele. Kaitsmaks end selle eest, reguleerige
helitugevus ohutuks enne, kui kuulmine kohandub,
ja jätkegi see sellisele tasemele.

Ohutu helitugevuse leidmine:

Keerake helitugevus vaikseks.

Suurendage aeglaselt helitugevust, kuni kuulete
seda selgelt ja puhtalt, ilma moonutuseta.

Kuulake mõistlike ajaperioodide vältel:

Pikaajalisem heli kuulamine isegi normaalsel
“ohutul“ helitugevusel võib samuti põhjustada
kuulmise kaotust.

Kasutage seadet mõistlikult ja tehke sobilikke
pause.

Järgige alljärgnevaid juhiseid kõrvaklappe
kasutades.

Kuulake mõistliku helitugevusega mõistlike
ajaperioodide vältel.

Olge ettevaatlik helitugevuse muutmisega, kuna
kõrv kohaneb tugevama heliga.

Ärge keerake helitugevust nii valjuks, et Te ei kuule,
mis ümber ringi toimub.

Peaksite olema ettevaatlik või ajutiselt katkestama
seadme kasutamise potentsiaalselt ohtlikes
olukordades.

Ärge kasutage kõrvaklappe, kui sõidate
mootorsõidukitega, rattaga, rulaga jne.; see võib
põhjustada liiklusohtlikke olukordi ja on mõnedes
piirkondades ebaseaduslik.

9 DIGITAALSE AUDIOMÄNGIJA UUENDAMINE

10PROBLEEMIDE LAHENDAMINE
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Digitaalset audiomängijat kontrollib siseprogramm
nimega püsivara. Tarkvara uuendused võivad olla
ilmunud pärast digitaalse audiomängija ostmist.

Tarkvaraprogramm saab
kasutada Teie arvutit, et otsida internetis saadaval
olevaid püsivara uuendusi.

Installeerige arvutisse
digitaalselt audiomängijalt või laadige alla uusimad
versioonid aadressilt www.philips.com/support.

Veenduge, et Teie arvuti on internetti
ühendatud.

Ühendage digitaalne audiomängija arvutiga
(vaadake peatükki ).

Klikake arvutis

, et käivitada .

Klikake (uuenda).
Philips otsib
uuendusi ja installeerib võimalusel
internetist uue püsivara.

Kui ekraanile kuvatakse
(uuendus on lõpule viidud), siis klikake .

Ühendage digitaalne audiomängija arvutist
lahti.

Digitaalne audiomängija teeb peale
püsivara uuendust algkäivituse ja on
seejärel kasutamiseks jälle valmis.

Philips Device Manager

Philips Device Manager

1

2
Ühendamine ja laadimine

3 Start  > Programs  >  Philips
Digital Audio Player  >  GoGear Mix Device
Manager Philips Device Manager

4 Update
GoGear Mix Device Manager

5 Update completed
OK

6

9

9

Märkus

Püsivara käsitsi
kinnitamine/uuendamine

H Teie muusikafailid ei saa püsivara
uuendusest mõjutatud.

Kui GoGear Mix ei tööta korralikult või ekraan
hangub, siis saate teha algkäivituse ilma andmeid
kaotamata:

Sisestage pastakaots või mõni muu terav objekt
GoGear Mix'i alumisel küljel olevasse
algkäivitusauku. Hoidke nii kaua, kuni mängija
lülitab ennast välja.

Kui algkäivitus ebaõnnestub, järgige samme,
kuidas GoGear Mix 'i
abil taastada.

Valige arvutis

, et
käivitada .

Lülitage enne jätkamist GoGear Mix välja.

Vajutage ja hoidke helitugevuse nuppu + all,
samal ajal kui ühendate GoGear Mix'i oma
arvutiga.

Jätkake nupu hoidmist kuni
tunneb GoGear Mix'i ära ja siseneb

taastusre iimi.

Klikake arvutis (paranda) nuppu ja
järgige 'i juhiseid, et
lõpetada taastusprotsess.

Kui taastusprotsess on lõpetatud,  siis
ühendage GoGear Mix arvutist lahti.

Algkäivitage GoGear Mix.

Kuidas algkäivitada GoGear Mix?

H

H

Philips Device Manager

1 Start  > Programs  >  Philips
Digital Audio Player  >  GoGear Mix Device
Manager  >  Philips Device Manager

Philips Device Manager

2

3

4 Philips Device
Manager

5 Repair
Philips Device Manager

6

7

þ
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(default) (0 ; vaikimisi)

(ekraani pööramine)

(keel) (default)

(tsehhi) (vene)

(kreeka) (slovakkia)

(saksa) Finnish

(hispaania) Swedish

(prantsuse) Turkish

(itaalia) (lihtsustatud hiina)

(ungari)

(hollandi) (jaapani)

(norra) (korea)

(poola)

(portugali)

(informatsioon) (mahutavus)

(vaba ruum)

(mudel)

(toetuslehekülg)

(jah)

(tehase seadistused) (ei)

(Taasta tehase seadistused;

[Rotate Screen] [0 ]

180°

[Language] [English] Portuguese (Brazilian)

Czech Russian

Greek Slovak

German (soome)

Spanish (rootsi)

French (türgi)

Italian Simplified Chinese

Hungarian

Dutch Japanese

Norwegian Korean

Polish Thai (/97 version only)

Portuguese

[Information] Capacity

Free space

Firmware version

Model

Support site

[Factory settings] Restore factory [Yes]

[No]

•
•

• •

• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
•

•
•

°

settings (Files are

not affected.)

°

(inglise; vaikimisi) (portugali (brasiilia))

(tai; ainult /97 versioonil)

(püsivara versioon)

(Failid ei saa kahjustada))

Traditional Chinese (traditsiooniline hiina)

8 SEADISTUSED

Muudatused

Autoriõiguste kaitse

Ole vastutustundlik! Austa autoriõiguseid.

Info salvestamine

Tootja loata tehtud muudatused seadmele võivad
lõppeda selle seadme õiguste võtmisega kasutajalt.

Kõik kaubamärgid ja toote nimed on vastavate
firmade või organisatsioonide omand.

Loata üks kõik millise salvestise, kas internetist
tõmmatud või audio CD-lt võetud, kopeerimine on
autoriõiguste kaitse seaduste ja rahvusvaheliste
lepingute rikkumine.

Loata materjalidest kaasa arvatud arvuti
programmidest, failidest, ülekannetest ja
helisalvestistest koopiate tegemine võib olla
autoriõiguste rikkumine ja lõppeda
kriminaalsüüdistusega. Seadet ei tohi kasutada
sellistel eesmärkidel.

Windows Media ja Windows logo on registreeritud
Microsoft Corporationi kaubamärgid USA-s ja/või
teistes riikides.

Philips austab teiste intellektuaalseid omandeid ja
palume ka oma kasutajatel sama teha.

Multimeedia sisu internetis võib olla loodud ja/või
levitatud ilma originaalautoriõiguste omanike loata.

Autoriõigusteta sisu kopeerimine või levitamine võib
rikkuda autoriõiguste seadusi mitmetes riikides,
kaasa arvatud Teie riigis.

Autoriõiguste seaduste järgimine on Teie vastutusel.

Teie arvutile alla laetud video salvestamine ja
ülekandmine kaasaskantavale mängijale on
kavandatud ainult avalikuks või õigete litsentsidega
sisu kasutamiseks. Võite kasutada sellist sisu ainult
privaatseks, mitte äriliseks kasutamiseks ja peate
austama edaspidiseid autoriõiguste juhiseid, mis on
määratud toote autoriõiguste omaniku poolt.
Sellised juhendid võivad märkida, et edaspidised
kopeerimised on keelatud. Videod võivad sisaldada
tehnoloogiat, mis keelab teha edaspidiseid
kopeerimisi. Selliste olukordade puhul ei tööta
salvestamise funktsioon ja teid teavitatakse
sõnumiga.

Philips on pühendunud oma toodete kvaliteedi
parandamisele ja Philipsi kasutaja kogemuse
võimendamisele. Mõistmaks selle seadme kasutaja
profiili, salvestab infot püsivale mälule seadmes.
Salvestatud infot kasutatakse vigade ja probleemide,
mida kasutajad kogeda võivad, identifitseerimiseks
ja märkamiseks. Salvestatavateks andmeteks on
näiteks muusika re iimis muusika taasesituse aeg,

raadio re iimis taasesituse aeg, kui mitu korda

näidati tühja aku märki jne. Salvestatud info ei
sisalda sisu või meediat, mida kasutatakse seadmel
või allalaadimiste allikat. Salvestatud andmeid
otsitakse välja ja kasutatakse AINULT siis, kui
kasutaja tagastab seadme Philipsi teenindusse
kergendamaks vigade leidmist ja ennetamist.
Salvestatud info on kasutajale kättesaadav, kui Ta
seda palub.

Teie toode on disainitud ja valmisatud
kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida
saab ümber töödelda ja taaskasutada.

Kui Te näete oma tootel läbikriipsutatud prügikasti
sümbolit, siis tähendab see seda, et toode kuulub
Euroopa Liidu Direktiivi 2002/96/EC alla.

Palume toodet mitte visata tavalise olmeprügi hulka.

ž

ž

Toote ümbertöötlemine

1 OLULINE OHUTUSALANE INFORMATSIOON
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Ole vastutustundlik

Austa autoriõiguseid



Palume end informeerida kohalike
elektroonikaseadmete kogumise reeglitega. Õige
toote ära viskamine aitab ennetada potentsiaalselt
negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.

Teie toode sisaldab sisseehitatud taaslaetavat
patareid, mis kuulub Euroopa Liidu Direktiivi
2006/66/EC alla ning mida ei tohi visata tavalise
olmeprügi hulka. Kindlustamaks toote
funktsionaalsus ja turvalisus, viige oma toode alati
ametlikku kogumispunkti või teeninduskeskusesse,
kus oma ala professionaal eemaldab/asendab
patarei nii nagu allpool näidatud.

6

1 OLULINE OHUTUSALANE INFORMATSIOON

Palume end informeerida kohalikest
regulatsioonidest patareide kogumise kohta.
Patareide õige ära viskamine aitab ennetada
potentsiaalselt negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja
inimtervisele.

See seade on vastavuses Euroopa Liidu
raadiohäirete nõuetega.

Märkus Euroopa Liidule

Settings

1

2

3

4
Settings

menüüs saab liikuda ja seadistusi
kohandada järgmiselt:

Vajutage , et teha valik.

Vajutage , et kinnitada valikut ja minna
järgmisele tasemele (kui on olemas).

Vajutage , et pöörduda tagasi eelmisele
tasemele.

Vajutage ja hoidke nuppu all, et väljuda
menüüst.

menüüs on võimalikud järgmised valikud:

\ [

]

/
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8 SEADISTUSED

Seadistused Valikute menüü Alamvalikute menüü

[Play mode] [Repeat] [Repeat off]

Pakaroti 1

Pakartoti visus

[Shuffle] [Shuffle off]

[Shuffle all]

[Sound settings] [Equalizer] [Off]

Funk

Hip hop

Jazz

[Classical]

Techno

[Custom]

[Volume limit] [Off]

[Set]

[Display settings] [Theme] [Black]

[Pink]

[Blue]

[Screen off timer] [40 sec.]

[50 sec.]

[60 sec.]

[Always on]

(korda) (default)

(taasesituse reþiim)

(korda 1 kord)

(korda kõik)

(juhujärjesta)

(default) (juhujärjestus väljas; vaikimisi)

(juhujärjesta kõik)

(default)

(heli seadistused) (ekvalaiser)

(enda seadistus)

(default)

(sisse lülitatud)

(teema) (default)

(roosa)

(sinine)

(40 sekundit)

(ekraani väljalülitumise (50 sekundit)

(60 sekundit)

(alati sees)

•
(kordus väljas; vaikimisi)

(väljas; vaikimisi)

(väljas; vaikimisi)

(must; vaikimisi)

taimer)

•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•



Salvestise laadimine arvutisse

Salvestiste kustutamine

Digitaalse audiomängija
kasutamine andmefailide
kaasaskandmiseks

Märkus

Märkus

Nõuanne

1
Ühendamine ja

laadimine

2 Windows® Explorer'

3 Recordings Voice or
FM radio*

4

1
Ühendamine ja

laadimine

2 Windows® Explorer

3 Recordings Voice or
FM radio*

4

5 Delete

1
Ühendamine ja

laadimine

2 Windows® Explorer

Ühendage digitaalne audiomängija arvutiga
(juhiseid vaadake peatükist

).

Valige arvutis is digitaalne
audiomängija.

Valige (salvestised)  >
(häälsalvestis või FM raadio).

Kopeerige ja kleepige salvestis mistahes
soovitud kohta arvutis.

Kasutage digitaalses audiomängijas olevate
salvestiste kustutamiseks arvutit:

Ühendage digitaalne audiomängija arvutiga
(juhiseid vaadake peatükist

).

Valige arvutis 'is digitaalne
audiomängija.

Valige (salvestised)  >
(häälsalvestis või FM raadio).

Valige salvestised, mida soovite kustutada.

Vajutage arvutis (kustuta).
Valitud salvestised on kustutatud.

Digitaalse audiomängijaga saate Te salvestada ja
kaasas kanda andmefaile:

Ühendage digitaalne audiomängija arvutiga
(juhiseid vaadake peatükist

).

Valige arvutis 'is kopeeri
andmefailid ja kleepige digitaalsesse
audiomängijasse.

9

H

H

H

* FM raadio salvestusfunktsioon on
võimaldatud vaid osade versioonide puhul.
Vaadake digitaalse audiomängija
ekraanimenüüd, saamaks teada millised
funktsioonid on Teie jaoks võimalikud.

* FM raadio salvestusfunktsioon on
võimaldatud vaid osade versioonide puhul.
Vaadake digitaalse audiomängija
ekraanimenüüd, saamaks teada millised
funktsioonid on Teie jaoks võimalikud.

Andmefailide tagasikandmiseks arvutisse
või kustutamiseks digitaalsest
audiomängijast kasutage arvutit.

14

7 SALVESTISED

GoGear Mix võimaldab Teil:

mängida MP3 ja WMA faile

kuulata FM raadiot

teha salvetusi

Veenduge, et olete saanud järgmised tooteosad:

Mängija

H

H

H

Mis on karbis?

7

2 TEIE UUS DIGITAALNE AUDIOMÄNGIJA

Kõrvaklapid

Kiire alguse teejuht

Märkus

H Pildid on ainult illustratiivsed. Philipsil on
õigus muuta toote värvi/disaini ette
hoiatamata.
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Ülevaade nuppudest ja ühendustest

Peamenüü ülevaade

Hoiatus

a MIC Mikrofon

b - VOL + Vajuta: suurenda/vähenda helitugevust

Vajuta ja hoia: suurenda/vähenda
kiiresti

c RESET Vajuta: algseadista digitaalne
audiomängija

d Libista: lukusta/lukusta lahti kõik
nupud välja arvatud -VOL+

Libista ja hoia: lülita digitaalne
audiomängija sisse/välja

e / Vajuta: keri üles/alla

Vajuta ja hoia: keri kiiresti
üles/alla

f Vajuta: mängi/pane pausi

g Vajuta: ühe taseme võrra tagasi

Vajuta ja hoia: tagasi peamenüüsse

h Libista välja: USB ühenduspesa

i Ekraan

j Kõrvaklappide pesa

Valju helitugevuse kuulamine võib juba mõne
hetkega olla kuulajale kahjulik.

Te saate oma GoGear Mix'ile seada
helitugevustaseme piirangu, et määrata
maksimaalne väljastatav helitugevus.

Peamenüüs olles valige
.

Vajutage -/+ nuppe, et reguleerida taset.

Vajutage kinnitamiseks .
Kui seate helitugevuslimiidi, siis ei saa
GoGear Mix ületada seda helitugevust,
isegi kui vajutate + nuppu.

Maksimaalse helitugevuse taasvõimaldamiseks:

Valige
.

Seadke helitugevus maksimumile.

Vajutage kinnitamiseks nuppu.

Muusika mängi muusikapalasid

FM raadio kuula FM raadiot

Salvestised loo või kuula salvestisi

Kaustade vaata kaustades olevaid

Seadistused kohanda oma GoGear Mix

Nüüd mängiv näita hetkel mängivat lugu

\ [

]

Z

]

H

1 [Settings] > [Sound
settings] > [Volume limit]

2

3

1 [Settings] > [Sound settings] > [Volume
limit]

2

3

Reþiim Käsklus

9

]

Menüü

vaatamine faile

seadistusi

ekraanil

3 ALUSTAMINE

FM raadio salvestamine (Võimalik
ainult osade versioonidega!)

Audio/häälte salvestamine

Salvestuste kuulamine

Nõuanne

Nõuanne

Märkus

1 [Start FM radio
recording]

2

3

Ülevaade

1 [Start voice recording]

2

3

1

1 [Recordings library]
[FM radio]

2

3

1 [Recordings library]
[Voice]

2

3

Valige peamenüüs >
(käivitage FM raadiosalvestus).

Vajutage nuppu, et liikuda pausi ja
salvestama panemise vahel.

Lõpetamiseks vajutage nuppu.

Vajutage nuppu, et salvestada salvestis või
vajutage lõpetamiseks.

Salvestised on salvestatud mängijasse.
(Failinime formaat: FMRECXXX.WAV, kus
XXX on salvestuse number, mis on loodud
automaatselt.)

Järgnevalt on kirjas, kuidas Te saate salvestada
audiot/hääli sisseehitatud mikrofoni abil (vaadake
peatükki , et saada teada, kus täpselt asub
sisseehitatud mikrofon).

Valige peamenüüs >
(käivitage hääle salvestamine).

Vajutage nuppu, et liikuda pausi ja
salvestama panemise vahel.

Lõpetamiseks vajutage nuppu.

Vajutage nuppu, et salvestada salvestis või
vajutage lõpetamiseks.

Salvestised on salvestatud mängijasse.
(Failinime formaat: VOICEXXX.WAV, kus
XXX on salvestuse number, mis on loodud
automaatselt.)

Valige peamenüüs .

FM raadio* salvestuste kuulamine:

Menüüst valige >
(salvestuste raamatukogu)  > (FM
raadio).

Valige salvestis.

Vajutage ette mängimiseks .

Valige menüüst
(salvestuste raamatukogu)  >
(häälsalvestis).

Valige salvestis.

Vajutage salvestise ette mängimiseks .

H

H

]

]

]

]

]

]

9

9

Audio/häälte salvestuste kuulamine:

H

H

H

Leiate oma salvestise teekonna
(salvestiste

raamatukogu)  > (FM raadio)
abil.

Leiate oma salvestise teekonna
(salvestiste

raamatukogu)  > (häälsalvestis)
abil.

* FM raadio salvestusfunktsioon on
võimaldatud vaid osade versioonide puhul.
Vaadake digitaalse audiomängija
ekraanimenüüd, saamaks teada millised
funktsioonid on Teie jaoks võimalikud.

[Recordings library]
[FM radio]

[Recordings library]
[Voice]

7 SALVESTISED
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FM raadio kuulamine

Käsitsi raadiojaama seadistamine

Eelseatud raadiojaama automaatne
häälestamine

Eelseatud raadiojaama mängimine

Märkus

1

1

2

1 [Auto tune]

1

2

3

Kõrvaklappide juhe käitub FM antennina.

Raadiore iimis olles saate raadiojaama käsitsi
häälestada.

Järgmise tugevama signaali otsimiseks
vajutage ja hoidke nuppu.

Sageduse paremaks häälestamiseks vajutage
lühidalt .

Digitaalse audiomängija automaatse häälestamise
funktsioon aitab Teil leida raadiojaamad ja
salvestada nad eelnevalt määratud numbrite alla.

re iimil olles valige .
Raadio häälestab automaatselt
raadiojaamad ja salvestab sagedused
eelmääratud kohtadele.
Saadaval on 20 eelmääratud kohta.
Automaatse häälestamise lõpetamiseks
vajutage nuppu.
Raadioreþiimist väljumiseks vajutage ja
hoidke 2 sekundit all nuppu.

re iimis valige eelmääratud raadiojaam.

Vajutage või nuppu, et muuta mõnele
teisele eelmääratud kanalile.

Järgmise tugevama signaali otsimiseks
vajutage ja hoidke 2 sekundit või nuppu.

Raadioreþiimist väljumiseks vajutage ja
hoidke 2 sekundit all nuppu.

Valige peamenüüs , et siseneda raadiore iimi.þ

H

H

þ

/

/

þ

þ

\ [

\ [

\ [

\ [

9

9

9

9

H Saate mängida eelseatud kanaleid ainult
siis, kui olete raadiojaamad salvestanud
eelmääratute alla. (Vaadake peatükki

leheküljel 12).
Eelseatud raadiojaama automaatne
häälestamine

6 RAADIO
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Ühendage ja laadige

Tarkvara installeerimine

Märkus

Märkus

Nõuanne

GoGear Mix'l on sisseehitatud patarei, mida saab
laadida arvuti USB pordi kaudu.

Võtke integreeritud USB pistik digitaalsest
audiomängijast välja.

Ühendage pistik arvuti USB ühenduspessa.

Lülitage oma arvuti sisse.
GoGear Mix laeb.

Digitaalse audiomängija esmakordsel ühendamisel
arvutiga ilmub arvuti ekraanile pop-up aken:

Valige .

Jälgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, kuni
installeerimine on lõppenud.

Kui pop-up aken ei ilmu automaatselt:

Valige (Windows XP/Windows
2000) / (Windows Vista).

Tehke parem hiireklõps
.

Valige .

Jälgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, kuni
installeerimine on lõppenud.

Umbkaudne patareide täisoleku tase kuvatakse
ekraanil alljärgnevalt:

Vilkub patareiekraan näitab, et patareid on
peaaegu tühjad. Mängija salvestab kõik
seadistused ja lülitub 60 sekundi jooksul
välja.

Akudel on piiratud taaslaadimiste arv. Akude
eluiga ja laadimiste arv varieeruvad vastavalt
kasutuse ja seadistuste tõttu.

Kui laadimine on lõppenud, siis lõpetab
laadimisanimatsioon tegevuse ja ilmub
ikoon.

Te saate säilitada patareide energiat ja
suurendada digitaalse audiomängija
mänguaega, kui Te kontrollite üle, kas olete

>
valikus valinud kõige lühema taimeri
seadistuse.

Vältimaks andmete kadu, ühendage digitaalne
audiomängija arvutist lahti järgmiselt:

Väljuge oma arvutis kõikidest rakendustest,
mis töötavad digitaalse audiomängijaga.

Klikake arvutis nupul.

Oodake kinnitust, et võite digitaalse
audiomängija ohutult eemaldada, seejärel
ühendage audiomängija USB pordist lahti.

Digitaalse audiomängijaga kaasneb järgmine
tarkvara:

Philips Device Manager (Philipsi seadme
haldaja; aitab Teil digitaalse audiomängija jaoks
saada püsivara uuendusi)

GoGear Mix'i on sisse laetud järgnevad failid:

Kiire alguse teejuht

Kasutusjuhend

Korduma kippuvad küsimused

Ühendage digitaalne audiomängija arvutiga

1

2

3

1 Install Philips Device Manager

2

1 My Computer
Computer

2 Philips GoGear
Mix'ile

3 Install Philips Device Manager

4

[Display settings] > [Screen off timer]

1

2

3

9

9

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Enne esmakordset kasutust laske GoGear
Mix'il end 3 tundi laadida.

Kui laadimine on lõppenud, siis lõpetab
laadimisanimatsioon tegevuse ja ilmub
ekraanile ikoon.

Patarei oleku indikaator

Ühendage digitaalne audiomängija
ohutult lahti

9

3 ALUSTAMINE
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1

1

1

2

Liikumaks sisse ja välja reþiimide vahel,
libistage ja hoidke nuppu umbes 2 sekundit
all.

GoGear Mix'l on automaatne puhkereþiim ja
sulgemisomadus, mis võib säästa patareide
energiatarbimist.

Peale 10 minutit jõudere iimil olekut (muusika ei
mängi, ühtegi nuppu ei vajutata) lülitab GoGear Mix
end välja.

Libistage ja hoidke nuppu umbes 2 sekundit
all, et lülitada GoGear Mix jälle sisse.

Digitaalsel audiomängijal on lukustuslüliti, et vältida
kogemata tehtavaid operatsioone.

Mängimise ajaks nuppude lukustamiseks
liigutage liugur asendisse .

Nuppudelt lukustuse äravõtmiseks liigutage
liugur keskmisesse asendisse.

W

W

þ

Kõik nupud peale helitugevuse nupu
lukustatakse ja ekraanil kuvatakse
lukustusikoon.

9

Automaatne puhkere iim ja
sulgemine

þ

4 GOGEAR MIX'I SISSE- JA VÄLJALÜLITAMINE
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Muusika kuulamine

Muusika korrastamine GoGear
Mix'is

Muusika leidmine

Nõuanne

1 Valige peamenüüs olles , et siseneda
muusikareþiimi.

2 Navigeerige alammenüüdes, et valida muusikat.

3 Vajutage mängimise alustamiseks .

Vajutage nuppu, et liikuda pausi ja
mängima panemise vahel.

GoGear Mix'iga saab säilitada sadu muusikapalasid.
Muusikapalade organiseerimiseks ja hõlpsamaks
leidmiseks saab GoGear Mix'is sorteerida muusika
kataloogidesse.

1 Kui GoGear Mix on ühendatud arvuti USB
pesasse, avage Windows® Explorer.

2 Looge katalooge GoGear Mix'i massmällu.

3 Kasutage lohista ja kukuta tegevust muusika
sorteerimiseks kataloogides.

Valige peamenüüs , et siseneda muusikareþiimi.

Digitaalne audiomängija pakub alljärgnevaid
menüüvalikuid:

(kõik laulud)

Tähestikulises järjekorras lood

(esitajad)

Tähestikulises järjekorras esitajad

Tähestikulises järjekorras albumid

Lood järjestatud albumite järjekorras

(albumid)

Tähestikulises järjekorras albumid

Lood järjestatud albumite järjekorras

(lugude nimekirjad)

[Playlist-on-the-go]

Lood järjestatud taasesituse järjekorras

]

]H

H

H

H

H

H

H

H

H

[All songs]

[Artists]

[Albums]

[Playlists]

H Saate alternatiivselt valida nupu
peamenüüst ja leida oma failid kaustasid
vaadates.

5 MUUSIKA


