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Kuulon suojaaminen

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

1 Tärkeitä turvalli-
suustietoja

Yleinen kunnossapito

Varoitus

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

 
Tietoja käyttö- ja säilytyslämpötiloista

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

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

Tuotteen kierrättäminen
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.

 
Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen 
mukana. Ota selvää paikallisista sähkö- ja 

Muutokset
Muutokset, joita valmistaja ei ole valtuuttanut, 
voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää 
laitetta.
 
Tekijänoikeustiedot
Kaikki muut kauppa- ja tuotenimet ovat ne 
omistavien yritysten tai organisaatioiden 
tavaramerkkejä.
Internetistä ladattujen tai ääni-CD-levyistä 
tehtyjen tallenteiden luvaton kopiointi on 
tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten sopimusten 
vastaista.
Kopiosuojatun materiaalin, mukaan lukien 
tietokoneohjelmien, tiedostojen, lähetysten ja 
äänitallenteiden, luvaton kopioiminen voi loukata 
tekijänoikeuksia ja täyttää rikoksen tunnusmerkit. 
Tätä laitetta ei saa käyttää edellä mainittuun 
tarkoitukseen.
Windows Media ja Windows-logo ovat 
Microsoft Corporationin rekisteröityjä 
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa 
maissa.
 
Tunne vastuusi! Kunnioita tekijänoikeuksia.

  
Philips kunnioittaa muiden immateriaalioikeuksia 
ja pyytää muitakin tekemään niin. 
Internetissä oleva multimediasisältö voi 
olla luotu ja/tai jaettu ilman alkuperäisen 
tekijänoikeuksien haltijan lupaa. 
Luvattoman sisällön kopioiminen tai jakaminen 
voi loukata joidenkin maiden tekijänoikeuslakeja. 
Tekijänoikeuslakien noudattaminen on käyttäjän 
vastuulla.
Tietokoneeseen ladattujen suoratoistovideoiden 
tallentaminen ja siirtäminen kannettavaan 
soittimeen on tarkoitettu ainoastaan sisällölle, 
jonka tekijänoikeussuoja on rauennut tai 
jonka käyttöön on asianmukainen lupa. 
Sellaista sisältöä saa käyttää ainoastaan 
henkilökohtaisessa, ei-kaupallisessa käytössä 
ja teoksen tekijänoikeuden haltijan antamia 
tekijänoikeusohjeita on noudatettava. 
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elektroniikkalaitteiden keräykseen liittyvistä 
säännöistä. Käytetyn laitteen asianmukainen 
hävittäminen auttaa vähentämään 
ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia 
haittavaikutuksia.
Tuote sisältää kiinteän ladattavan akun, joka 
on Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2006/66/EY vaatimusten mukainen. 
Sitä ei voi hävittää tavallisen kotitalousjätteen 
mukana. Voit varmistaa laitteen toimivuuden ja 
turvallisuuden toimittamalla laitteen viralliseen 
keräyspisteeseen tai huoltoliikkeeseen akun 
poistamista tai vaihtamista varten.

 
Ota selvää paikallisista paristojen hävittämiseen 
ja keräämiseen liittyvistä säännöistä. 
Paristojen asianmukainen hävittäminen 
auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille 
mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.
 
Euroopan unionia koskeva ilmoitus
Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä 
koskevien vaatimusten mukainen.
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2 Hankkimasi 
Digital Audio 
Player

GoGear Mix-laitteella voit
toistaa MP3-tiedostoja ja suojaamattomia •	
WMA-tiedostoja
kuunnella FM-radiota•	
tallentaa ääntä•	

Pakkauksen sisältö
Tarkista, että pakkauksessa ovet seuraavat osat:
Soitin

 
Kuulokkeet

  
Pikaopas

  
Huomautus

Kuvat ovat viitteellisiä. Philips pidättää itsellään  •
oikeuden muuttaa laitteen väriä ja muotoilua ilman 
erillistä muutosta.
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Varoitus

Kovien äänten pitkäaikainen kuunteleminen voi  •
vahingoittaa kuuloa.

GoGear Mix -laitteen äänenvoimakkuuden 
enimmäistasoa voi rajoittaa.
1 Valitse päävalikossa [Asetukset] > 

[Ääniasetukset] > [Äänen rajoitus].
2 Säädä äänenvoimakkuustaso  /  

-painikkeilla.
3 Vahvista -painikkeella.

Kun äänenvoimakkuus on rajoitettu,  »
GoGear Mix ei ylitä määritettyä 
enimmäistasoa vaikka -painiketta 
painettaisiin.

Enimmäisäänenvoimakkuuden palauttaminen 
käyttöön:
1 Valitse [Asetukset] > [Ääniasetukset] 

>[Äänen rajoitus].
2 Aseta äänenvoimakkuuden rajoitukseksi 

enimmäismäärä.
3 Vahvista -painikkeella.

Päävalikon yleiskuvaus

Valikko Tila Toiminto
Musiikki digitaalisten 

ääniraitojen toisto
FM-radio FM-radion kuuntelu
Tallentaminen tallennusten 

luominen tai 
kuunteleminen

Kansionäkymä kansioiden 
tiedostojen 
tarkasteleminen

Asetukset Digital Audio 
Playerin asetusten 
mukauttaminen

Nyk. kappale nykyisen 
toistonäytön 
näyttäminen

3 Alkutoimet

Säädinten ja liitäntöjen 
yleiskatsaus

  
a MIC mikrofoni
b  VOL paina: äänenvoimakkuuden 

säätäminenpidä alhaalla: 
nopea säätäminen

c RESET paina: Digital Audio Playerin 
palauttaminen

d liu’uta: muiden kuin  VOL 
-painikkeen lukitseminen / 

lukituksen avaaminen
liu’uta ja pidä: Digital Audio 
Playerin virran kytkeminen ja 
katkaiseminen

e  / paina: selaaminen ylös/alaspidä 
alhaalla: nopea selaaminen 
ylös/alas

f paina: toisto/tauko
g paina: yksi taso taaksepäinpidä 

alhaalla: paluu aloitusvalikkoon
h liu’uta ulos: USB-liittimen 

avaaminen
i näyttö
j kuulokeliitäntä
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Akun varaustason osoitin
Akun tilan keskimääräinen taso näkyy näytössä 
seuraavasti:

100 % 75 % 50 % 25 % 0 %

Vilkkuva akkunäyttö tarkoittaa, että  »
akun varaus on vähissä. Soitin tallentaa 
kaikki asetukset, ja siitä katkeaa virta 60 
sekunnin kuluttua.

Huomautus

Ladattavilla akuilla on vain tietty määrä latauskertoja.  •
Akun käyttöikä ja latauskertojen määrä vaihtelevat 
käytön ja asetusten mukaan.
Latausanimaatio pysähtyy ja kuvake  •  tulee näkyviin, 
kun lataus on valmis.

Vihje

Voit säästää Digital Audio Playerin akun  •
virtaa ja pidentää toistoaikaa valitsemalla  < 
[Näyttöasetukset] < [Näytön sammutusajastin] ja 
varmistamalla, että valittuna on lyhin aika.

Digital Audio Playerin irrottaminen 
turvallisesti
Irrota Digital Audio Player tietokoneella 
seuraavalla tavalla, ettet menetä tietoja:
1 Sulje tietokoneessa kaikki ohjelmat, jotka 

käyttävät Digital Audio Player -laitetta. 
2 Napsauta tietokoneen tehtäväpalkin 

ilmaisinalueen -kuvaketta.
3 Odota vahvistusta, jonka mukaan GoGear 

Mix -laitteen voi irrottaa turvallisesti, ja 
irrota Digital Audio Player USB-portista.

Liittäminen ja lataaminen
GoGear Mix -laitteessa on kiinteä akku, joka 
ladataan tietokoneen USB-portin kautta.

Digital Audio Playerin liittäminen 
tietokoneeseen
1 Liu’uta ulos Digital Audio Playerin kiinteä 

USB-liitin ( ).
2 Liitä USB-liitin tietokoneen vapaaseen 

USB-porttiin.
3 Käynnistä tietokone.

GoGear Mix alkaa latautua. »

Huomautus

Anna GoGear Mix-laitteen latautua kolme tuntia  •
ensimmäisellä kerralla.
Latausanimaatio pysähtyy ja kuvake  •  tulee näkyviin, 
kun lataus on valmis.

Kuun liität Digital Audio Playerin 
tietokoneeseen ensimmäisen kerran, avautuu 
ponnahdusikkuna:
1 Valitse Install Philips Device Manager.
2 Asenna ohjelma noudattamalla näytön 

ohjeita.
Jos ponnahdusikkuna ei avaudu 
automaattisesti:
1 Valitse Oma tietokone (Windows XP / 

Windows 2000) / Tietokone (Windows 
Vista).

2 Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa 
Philips GoGear Mix.

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

ohjeita.
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Ohjelmiston asentaminen
Digital Audio Player -laitteessa on seuraavat 
ohjelmistot: 
•	 Philips Device Manager (auttaa 

Digital Audio Playerin laiteohjelmiston 
päivittämisessä)

GoGear Mix -laitteeseen on ladattu seuraavat 
tiedostot:

Pika-aloitusopas•	
Käyttöopas•	
Usein kysytyt kysymykset•	

FI
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4 GoGear Mix-
laitteen virran 
kytkeminen ja 
katkaiseminen

1 Kytke tai katkaise virta liu’uttamalla ja 
pitämällä -painiketta noin kaksi sekuntia.

Automaattinen valmiustila ja 
virrankatkaisu
GoGear Mix-laitteessa on automaattinen 
valmiustila- ja virrankatkaisutoiminto, joilla voi 
säästää akkua 
Kun GoGear Mix on ollut käyttämättömänä 
(musiikkia ei toisteta eikä painikkeita paineta) 10 
minuuttia, GoGear Mix-laitteesta katkeaa virta.
1 Kytke GoGear Mix -laitteeseen virta 

uudelleen liu’uttamalla ja pitämällä 
-painiketta noin kaksi sekuntia.

Digital Audio Player -laitteessa on lukituskytkin, 
jolla estetään painikkeiden käyttäminen 
vahingossa.
1 Voit lukita painikkeet toistamisen aikana 

siirtämällä liukukytkimen asentoon .
Kaikki muut painikkeet paitsi  »
äänenvoimakkuuspainikkeet lukittuvat, 
ja näyttöön tulee lukkokuvake.

2 Voit vapauttaa painikkeet siirtämällä 
liukukytkimen keskiasentoon.
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[Soittol.]
•	 [Soittoluettelo]

Raidat soittolistajärjestyksessä•	

Huomautus

Voit myös valita päävalikossa  • -kuvakkeen ja etsiä 
musiikkitiedostoja kansionäkymässä.

5 Musiikki

Musiikin kuunteleminen
1 Valitse päävalikossa .
2 Valitse musiikki alivalikoista.
3 Aloita toisto painamalla -painiketta.

Vaihda tauko- ja toistotilan välillä •	
painamalla -painiketta.

Musiikin järjestäminen 
GoGear Mix-laitteessa
GoGear Mix-laitteeseen voi tallentaa satoja 
musiikkikappaleita. Voit järjestellä kappaleita ja 
mahdollistaa niiden etsimisen sijoittamalla ne 
kansioihin GoGear Mix-laitteessa.
1 Kun GoGear Mix on liitetty tietokoneen 

USB-porttiin, avaa Windowsin® 
Resurssienhallinta.

2 Luo kansiot GoGear Mix-laitteen 
massamuistilaitteeseen.

3 Järjestele musiikkitiedostot kansioihin 
vetämällä ja pudottamalla.

Musiikin etsiminen
Siirry musiikkitilaan valitsemalla päävalikosta .
Digital Audio Player -laitteessa on seuraavat 
valikkokohdat:
[Kaikki]

Raidat aakkosjärjestyksessä•	
[Esiintyjä]

Esittäjät aakkosjärjestyksessä•	
Albumit aakkosjärjestyksessä•	
Raidat albumijärjestyksessä•	

[Albumit]
Albumit aakkosnumeerisessa •	
järjestyksessä
Raidat albumijärjestyksessä•	

FI
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2 Voit vaihtaa pikavalinta-asemaa painamalla 
- tai -painiketta.

3 Voit etsiä seuraavan voimakkaamman 
signaalin painamalla - tai -painiketta 2 
sekunnin ajan.

Sulje radio painamalla •	 -painiketta 2 
sekunnin ajan.

Huomautus

Pikavalinta-asemien kuunteleminen vaatii, että  •
radioasemat on ensin tallennettu pikavalintoihin. (see 
‘Pikavalinta-aseman automaattinen virittäminen’ on 
page 11)

6 Radio

FM-radion kuunteleminen
1 Valitse päävalikossa .

Kuulokkeiden kaapeli toimii FM-•	
antennina.

Radioaseman virittäminen 
manuaalisesti

-tilassa voit virittää radioaseman manuaalisesti:
1 Voit etsiä seuraavan voimakkaamman 

signaalin pitämällä alhaalla  /  
-painikkeita.

2 Voit hienosäätää radiotaajuutta 
painamalla  /  -painikkeita nopeasti.

Pikavalinta-aseman 
automaattinen virittäminen
Digital Audio Playerin automaattisella 
viritystoiminnolla voit etsiä radioasemia ja 
tallentaa ne pikavalintanumeroihin.
1 Valitse -tilassa [Autom.vir.].

Radio virittää radioasemat  »
automaattisesti ja tallentaa taajuudet 
pikavalinnoiksi.
Käytettävissä on 20 pikavalintaa. »

Voit keskeyttää automaattivirityksen  »
painamalla -painiketta.
Sulje radio painamalla  » -painiketta 2 
sekunnin ajan.

Pikavalinta-aseman 
kuunteleminen
1 Valitse pikavalinta -tilassa.

Su
om

i

FI



12

Tallenteiden kuunteleminen
1 Valitse päävalikossa .
FM-radiotallenteiden kuunteleminen*
1 Valitse -valikossa [Tallennuskirjasto] > 

[FM-radio].
2 Valitse tallenne.
3 Toista tallenne painamalla -painiketta.

Huomautus

* FM-radiotallennustoiminto on vain joissain  •
malleissa. Lisätietoja käytettävissä olevista 
toiminnoista on Digital Audio Playerin 
näyttövalikossa.

Äänitallenteiden kuunteleminen:
1 Valitse -valikossa [Tallennuskirjasto] > 

[Ääni].
2 Valitse tallenne.
3 Toista tallenne painamalla -painiketta.

Tallenteiden lataaminen 
tietokoneeseen
1 Liitä Digital Audio Player tietokoneeseen 

(ohjeet kohdassa Liittäminen).
2 Valitse Windowsin® 

Resurssienhallinnassa  Digital Audio 
Player.

3 Valitse Tallenteet > Ääni tai FM-radio*.
4 Kopioi ja liitä tallenteet haluamaasi 

kansioon tietokoneessa.

Huomautus

* FM-radiotallennustoiminto on vain joissain  •
malleissa. Lisätietoja käytettävissä olevista 
toiminnoista on Digital Audio Playerin 
näyttövalikossa.

7 Tallenteet

Tallentaminen FM-radiosta 
(vain joissain malleissa)
1 Valitse päävalikossa  > [Aloita FM-

radiotallennus].
Vaihda tauko- ja tallennustilan välillä •	
painamalla -painiketta.

2 Pysäytä painamalla -painiketta.
3 Tallenna tallenne painamalla -painiketta 

tai peruuta painamalla -painiketta.
Tallenteet tallennetaan soittimeen.  »
(Tiedostonimen muoto: FMRECXXX.
WAV, jossa XXX on automaattisesti 
luotu tallenteen numero.)

Vihje

Tallenteet ovat kansiossa  • [Tallennuskirjasto] > 
[FM-radio].

Äänen tallentaminen
Ääntä tallennetaan kiinteän mikrofonin kautta 
seuraavalla tavalla (kiinteän mikrofonin sijainti on 
kuvattu kohdassa Yleiskatsaus):
1 Valitse päävalikossa  > [Aloita 

äänitallennus].
Vaihda tauko- ja tallennustilan välillä •	
painamalla -painiketta.

2 Pysäytä painamalla -painiketta.
3 Tallenna tallenne painamalla -painiketta 

tai peruuta painamalla -painiketta.
Tallenteet tallennetaan soittimeen.  »
(Tiedostonimen muoto: VOICEXXX.
WAV, jossa XXX on automaattisesti 
luotu tallenteen numero.)

Vihje

Tallenteet ovat kansiossa  • [Tallennuskirjasto] > 
[Ääni].

FI
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Tallenteiden poistaminen
Tallenteiden poistaminen Digital Audio Player 
-laitteesta tietokoneen avulla:
1 Liitä Digital Audio Player tietokoneeseen 

(ohjeet kohdassa Liittäminen).
2 Valitse Windowsin® 

Resurssienhallinnassa  Digital Audio 
Player.

3 Valitse Tallenteet > Ääni tai FM-radio*.
4 Valitse poistettavat tallenteet.
5 Paina tietokoneen näppäimistön Delete-

näppäintä.
Valitut tallenteet poistetaan. »

Huomautus

* FM-radiotallennustoiminto on vain joissain  •
malleissa. Lisätietoja käytettävissä olevista 
toiminnoista on Digital Audio Playerin 
näyttövalikossa.

Digital Audio Playerin 
käyttäminen tiedostojen 
siirtämiseen
Digital Audio Playerin avulla voi tallentaa ja 
siirtää datatiedostoja:
1 Liitä Digital Audio Player tietokoneeseen 

(ohjeet kohdassa Liittäminen ja 
lataaminen).

2 Kopioi datatiedostot Windowsin® 
Resurssienhallinnassa ja liitä ne Digital 
Audio Playeriin.

Vihje

Siirrä datatiedostot takaisin tietokoneeseen tai poista  •
ne Digital Audio Player -laitteesta.
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8 Asetukset
Asetusten selaaminen ja muokkaaminen:
1 Tee valinta  /  -painikkeilla.
2 Vahvista valinta -painikkeella ja siirry 

mahdolliselle seuraavalle tasolle.
3 Palaa edelliselle tasolle painamalla 

-painiketta.
4 Poistu Asetukset-valikosta pitämällä 

alhaalla -painiketta.
-valikossa on seuraavat valikkokohdat:

Asetukset Valinnat Alivalinnat
Toistotila Uusinta Uusinta pois (oletus)•	

Toista 1•	
Toista kaikki•	

Satunnaistoisto Satunnais pois (oletus)•	
Kaikkien satunnaistoisto•	

Ääniasetukset Taajuuskorjain Ei (oletus) •	
Funk•	
Hip hop•	
Jazz•	
Klassinen•	
Tekno•	
Oma•	

Äänen rajoitus Ei (oletus)•	
Aseta•	

Näyttöasetukset Teema Musta (oletus)•	
Pinkki•	
Sininen•	

Näytön sammutusajastin 40 s (oletus)•	
50 s•	
60 s•	
Aina on•	

Kierrä näyttöä 0° (oletus)•	
180°•	

FI
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Kieli englanti (oletus)•	
tšekki•	
kreikka•	
saksa•	
espanja•	
ranska•	
italia•	
unkari•	

hollanti•	
norja•	
puola•	
portugali•	
portugali (Brasilia)•	
venäjä•	
slovakki•	
suomi•	

ruotsi•	
turkki•	
kiina (yksink.)•	
kiina (perint.)•	
japani•	
korea•	
thai (/vain 97-versio)•	

Tiedot Kapasiteetti
Vapaa tila
Laiteohjelmistoversio
Malli
Tukisivusto

Tehdasasetukset Palauta tehdasasetukset (ei vaikuta 
tiedostoihin.)

Kyllä•	
Ei•	

Su
om

i

FI



16

6 Irrota Digital Audio Player tietokoneesta.
Digital Audio Player käynnistyy  »
uudelleen, kun laiteohjelmisto on 
päivitetty, ja on käyttövalmis.

9 Digital Audio 
Playerin 
päivittäminen

Digital Audio Playerin toimintaa ohjaa sisäinen 
laiteohjelma. Laiteohjelmistosta on voitu julkaistu 
uusia versioita sen jälkeen, kun ostit Digital 
Audio Playerin.
Philips Device Manager -niminen ohjelmisto voi 
tarkistaa laiteohjelmistopäivitykset tietokoneen 
avulla Internetistä.
Asenna Philips Device Manager tietokoneeseen 
Digital Audio Player -laitteesta tai lataa uusin 
versio osoitteesta www.philips.com/support.

Huomautus

Laiteohjelmistopäivitys ei vaikuta  •
musiikkitiedostoihin.

Laiteohjelmiston 
tarkistaminen/päivittäminen 
manuaalisesti
1 Varmista, että tietokoneen Internet-

yhteys toimii.
2 Liitä Digital Audio Player tietokoneeseen 

(ohjeet kohdassa Liittäminen ja 
lataaminen).

3 Valitse tietokoneessa Käynnistä > 
Ohjelmat > Philips Digital Audio Player 
> GoGear Mix Device Manager, niin 
Philips Device Manager käynnistyy.

4 Valitse Update.
 » Philips GoGear Mix Device Manager 

tarkistaa päivitykset ja asentaa uuden 
laiteohjelmiston, jos sellainen on 
saatavilla.

5 Kun näyttöön tulee teksti Update 
completed, valitse OK.

FI
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10 Vianmääritys
Jos GoGear Mix ei toimi oikein tai näyttö 
jumiutuu, voit nollata laitteen menettämättä 
tietoja:

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

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

2 Katkaise GoGear Mix -laitteesta virta 
ennen kuin jatkat.

3 Pidä painettuna 
äänenvoimakkuuspainiketta  ja liitä 
GoGear Mix tietokoneeseen.

4 Paina painiketta, kunnes Philips Device 
Manager tunnistaa GoGear Mix-laitteen 
ja siirtyy palautustilaan.

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

6 Kun palautus on valmis, irrota GoGear 
Mix tietokoneesta.

7 Käynnistä GoGear Mix uudelleen.
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Huomautus

¹ Akkujen käyttöikä on rajallinen. Akun käyttöikä ja  •
latauskertojen määrä vaihtelevat käytön ja asetusten 
mukaan. 
² 1 Gt = 1 miljardi tavua. Käytettävissä oleva  •
tallennuskapasiteetti on pienempi. Koko 
muistikapasiteetti ei ehkä ole käytettävissä, 
koska soitin varaa osan muistista käyttöönsä. 
Tallennuskapasiteetti on laskettu neljä minuuttia 
kestävien kappaleiden mukaan ja nopeudella 128 
kbps (MP3).
³ Tiedonsiirtonopeus vaihtelee käyttöjärjestelmän ja  •
ohjelmistomääritysten mukaan.

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

Tuetut 
musiikkitiedostomuodot
GoGear Mix tukee seuraavia musiikkimuotoja:

MP3•	
suojaamaton WMA.•	

11 Tekniset tiedot
Virta
Virtalähde: 250 mAh:n sisäinen ladattava 
litium-ioni-polymeeriakku
Toistoaika¹ (musiikki): 25 tuntia
Ohjelmisto
Philips Device Manager: palauttamiseen ja 
päivittämiseen
Liitännät
Kuulokkeet 3,5 mm 
Nopea USB 2.0
Ääni
Kanavaerottelu: 45 dB
Taajuusvaste: 80–18 kHz
Lähtöteho: 2 x 3 mW
Signaali–kohina-suhde: > 84 dB
Äänen toisto
Pakkausformaatti
MP3-bittinopeudet: 8–320 kps ja VBR
MP3-näytenopeudet: 8, 11,025, 16, 22,050, 
24, 32, 44,1, 48 kHz
WMA-bittinopeudet (suojaamattomat): 
5–192 kbps VBR
WMA-näytenopeudet: 8, 11,025, 16, 22,050, 
24, 32, 44,1, 48 kHz
Tallennusvälineet
Kiinteä muisti²:
SA1MXX02K NAND Flash, 2 Gt
SA1MXX04K NAND Flash, 4 Gt
SAMXX04WS NAND Flash, 4 Gt
SA1MXX08K NAND Flash, 8 Gt
Musiikin siirto³
Vetäminen ja pudottaminen Windowsin® 
Resurssienhallinnassa
Näyttö
LCD-värinäyttö, 128 x 64 pikseliä

FI
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12 Index

A
Akut , 7

Ä
Äänenvoimakkuus , 6
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Hävittäminen 3
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S
Satunnaistoisto
Toiminto, joka toistaa äänitiedostoja 
(kappaleita) satunnaisessa järjestyksessä.

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

13 Glossary

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

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

F
FM (Frequency Modulation, 
taajuusmodulaatio)
Radiolähetyksissä termillä tarkoitetaan 
modulointitapaa, jossa kantoaallon taajuus 
vaihtelee modulaatiojännitteen taajuudella.

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

M
MP3
Äänen pakkaamiseen tarkoitettu 
tiedostomuoto. MP3 on lyhenne sanoista 
Experts Group 1 (tai MPEG-1) Audio Layer 3. 
MP3-muotoa käytettäessä CD-R- tai CD-
RW-levylle voidaan lisätä 10 kertaa enemmän 
tietoa kuin tavallisesti. 
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