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� Tärkeitä turvallisuustietoja
Yleinen ylläpito
Estä laitteen vahingoittuminen seuraavasti:

Älä altista soitinta 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. 
Älä käytä alkoholia, ammoniakkia, bentseeniä tai hankaavia ainesosia sisältäviä 
puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa laitetta.
Soittimen lähellä olevat aktiiviset matkapuhelimet voivat 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 tiedostoja (esimerkiksi siirtämistä ja poistamista) laitteen 
mukana toimitetulla 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 käyttöikä voi lyhentyä alhaisissa lämpötiloissa.

Varaosat/lisävarusteet

Voit tilata varaosia ja lisävarusteita osoitteesta www.philips.com/support.

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.

•
•
•

•

•
•

•

•
•
•

•

•

•
•

www.philips.com/support
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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 tai keskeytä kuunteleminen vaarallisissa tilanteissa.
Älä käytä kuulokkeita ajaessasi moottoriajoneuvolla tai polkupyörällä tai käyttäessäsi 
skeittilautaa, sillä se saattaa vaarantaa liikenteen ja on monissa paikoissa laitonta.

Tärkeää (malleissa, joihin sisältyy kuulokkeet):

Philips takaa digisoittimiensa parhaan mahdollisen, säännösten mukaisen äänenlaadun vain 
käytettäessä laitteen mukana toimitettuja alkuperäisiä kuulokkeita. Mikäli tämä tuote on 
vaihdettava, Philips suosittelee ottamaan yhteyttä jälleenmyyjään ja tilaamaan Philipsin 
toimittamaa alkuperäistä mallia vastaavan tuotteen.

Tekijänoikeustiedot
Kaikki muut merkit ja tuotenimet ovat vastaavien yritysten tai organisaatioiden tavaramerkkejä.

Internet- ja CD-tallenteiden luvaton kopiointi ja jakelu voi olla tekijänoikeuslakien ja 
kansainvälisten sopimusten vastaista.

Luvattomien kopioiden tekeminen kopiosuojatusta materiaalista, kuten tietokoneohjelmista, 
tiedostoista, lähetyksistä ja äänitallenteista, 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.

•

•

•
•
•
•
•
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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. 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.

Vanhan tuotteen ja siihen sisältyvän akun 
hävittäminen
Kaikki tuotteemme 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/EC soveltamisalaan. Tätä 
symbolia voidaan käyttää yhdessä kemiallisen symbolin kanssa, mikä merkitsee, että 
tuote on kyseistä kemikaalia koskevan ympäristödirektiivin mukainen.

Tuotetta ei saa hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Ota selvää ympäristölle ystävällisestä 
kierrätystavasta tai kysy asiasta jälleenmyyjältä. Vanhojen tuotteiden hävittäminen oikealla tavalla 
auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Tuote sisältää myös 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 aina viralliseen 
keräyspisteeseen tai huoltoliikkeeseen akun vaihtamista tai poistamista varten.

a  b  c  d  e  f

Tutustu paikallisiin paristojen keräystä koskeviin ohjeisiin, koska paristojen hävittäminen oikealla 
tavalla auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Muutokset
Muutokset, joita valmistaja ei ole valtuuttanut, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää 
laitetta.

Euroopan unionia koskeva ilmoitus
Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.
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2 Uusi soittimesi
Uudella soittimellasi voit

toistaa MP3- ja WMA-tiedostoja
katsella kuvia
kuunnella FM-radiota
äänittää kiinteällä mikrofonilla.
tarkastella kansioita
mukauttaa näyttöä. 

2.� Pakkauksen sisältö
Soittimen mukana toimitetaan seuraavat lisävarusteet:

Philips GoGear audio video player

Quick start guide
1

2

3

4

Install
Connect 
and Charge
Transfer

Enjoy

SA2920 SA2925 
SA2940 SA2945 
SA2980 SA2985

Pelaaja Kuulokkeet USB-johto Pikaopas

2.2 Tuotteen rekisteröiminen
Rekisteröimällä tuotteet saat käyttöösi maksuttomia päivityksiä. Rekisteröi tuote osoitteessa 
www.philips.com/welcome, jotta voimme ilmoittaa sinulle aina uusista päivityksistä.

•
•
•
•
•
•

www.philips.com/welcome
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3 Alkutoimet
3.� Säädinten ja liitäntöjen yleiskatsaus

 

A B C D

EFGH

I

J

K

A p Kuulokeliitäntä
B OPTIONS Valintavaihtoehdot vaihtelevat valikon mukaan
C MIC Mikrofoni
D RESET Nollaus
E -VOLUME+ Äänenvoimakkuuden lisääminen tai vähentäminen (pitkään painaminen 

nopeuttaa toimintaa)
F 2 Toisto/tallennus 

Keskeytys 
Valinnan vahvistaminen 
Siirtyminen seuraavaan valikkoon

G 4 Siirtyminen alas/eteenpäin (painamalla pitkään pikaselaus alas / pikahaku 
eteenpäin)

H O Siirtyminen taaksepäin (painamalla pitkään paluu päävalikkoon)
I Mini-USB-liitin
J z/  -liukusäädin Virran kytkeminen/katkaiseminen 

Kaikkien painikkeiden lukitus / lukituksen poisto (painiketta - VOLUME + 
lukuun ottamatta)

K 3 Siirtyminen ylös/taaksepäin (painamalla pitkään selaus ylös / pikahaku 
taaksepäin)



8

3.2 Päävalikko
Valikko Toiminto

 Musiikki Digitaalisten musiikkikappaleiden toistaminen
 Kuvien katselu Valokuvien tai muiden kuvien katseleminen
 FM-radio FM-radion kuunteleminen
 Tallenteet Tallennusten luominen tai kuunteleminen
 Kansionäkymä Kansioissa olevien tiedostojen tarkasteleminen
 Mukauta Teeman ja näytön mukauttaminen
 Asetukset Soittimen asetusten mukauttaminen
  Nyk. kappale 
Viimeksi toistettu

Toistonäyttöön siirtyminen 
Jatka toistoa

3.3 Asentaminen
Järjestelmävaatimukset:

Windows 2000, XP, Vista
Pentium III 800 MHz -suoritin tai uudempi
�28 Mt RAM
500 Mt vapaata kiintolevytilaa

•
•
•
•

Internet-yhteys (suositus)
Microsoft Internet Explorer 6.0 tai uudempi
USB-portti

•
•
•

Liitä mukana toimitetun kaapelin mini-USB-liitin soittimeen.

Liitä mukana toimitetun kaapelin tavallinen USB-liitin tietokoneeseen.

Valitse ponnahdusikkunassa Install Philips Device Manager.

Asenna Philips Device Manager näytön ohjeiden mukaisesti.
Jos ponnahdusikkuna ei tule näkyviin automaattisesti:

Valitse Oma tietokone (Windows XP / Windows 2000) / Tietokone (Windows Vista).

Napsauta hiiren kakkospainikkeella Philips GoGear Spark.

Valitse Install Philips Device Manager.

Asenna Philips Device Manager näytön ohjeiden mukaisesti.

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 



9

3.4 Liittäminen ja lataaminen
Soitin latautuu automaattisesti, kun se liitetään suoraan tietokoneeseen.

3.4.1 Laitteen mukana toimitetun USB-kaapelin käyttäminen
Lataa soitinta vähintään 2 tunnin ajan, ennen kuin käytät sitä ensimmäisen kerran.

Akun1 lataus on 100 % kahden tunnin jälkeen ja 80 % yhden tunnin jälkeen.

  

Liitä soittimen mukana toimitetun USB-kaapelin toinen pää soittimen vasemmassa kyljessä 
olevaan mini-USB-liitäntään ja toinen pää suoraan tietokoneeseen.

Soitin alkaa latautua heti, kun se on liitetty tietokoneeseen.

 Huomautus Soitin on täysin latautunut, kun latausanimaatio pysähtyy ja näytössä näkyy 
 -kuvake. Täyteen ladatulla soittimella voi toistaa musiikkia jopa 30 tunnin� ajan.

3.4.2 Akun varaustiedot 
Akun varaustiedot näkyvät seuraavasti:

Koko Varaus 2/3 Puoliksi täynnä Heikko Tyhjä

 Huomautus Kun akut ovat lähes tyhjät, tyhjän akun kuva  vilkkuu. Soitin tallentaa 
kaikki asetukset ja keskeneräiset tallenteet ja katkaisee virran alle 60 sekunnissa.

1 
>

2 

>

1 Akkujen käyttöikä on rajallinen. Akun käyttöikä ja latauskertojen määrä vaihtelee käytön ja 
asetusten mukaan.
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3.5 Siirtäminen
Soitin näkyy USB-massamuistivälineenä Resurssienhallinnassa. Voit järjestää tiedostoja ja 
siirtää musiikkia soittimeen USB-yhteyden kautta. 

Korosta soittimen ja tietokoneen välillä siirrettävät kappaleet napsauttamalla.

Voit suorittaa siirron vetämällä ja pudottamalla haluamasi kohteet.

 Vihje Jos haluat siirtää soittimeen CD-levyjä, muunna kappaleet esimerkiksi Windows 
Media Player -ohjelmistolla MP3- tai WMA-tiedostoiksi. Kopioi tiedostot soittimeen 
Resurssienhallinnassa. Tällaisten ohjelmien maksuttomia versioita voi ladata Internetistä.

3.5.1 Soittimen irrottaminen turvallisesti
Sulje soittimen käynnissä olevat sovellukset.

Irrota soitin turvallisesti valitsemalla tietokoneen työpöydän ilmaisinalueella kuvake .

3.6 Käyttö
3.6.1 Virran kytkeminen ja katkaiseminen

Kytke soittimeen virta työntämällä z/ -liukusäädin asentoon z ja pitämällä säädintä siinä, 
kunnes Philips-logo tulee näyttöön.

Katkaise soittimesta virta työntämällä z/ -liukusäädin asentoon z ja pitämällä säädintä 
siinä, kunnes Bye-sana tulee näyttöön.

 Vihje Soittimesta katkeaa virta automaattisesti, jos sitä ei käytetä eikä mitään painiketta 
paineta �0 minuuttiin.

3.6.2 Valikon käyttäminen
Soittimessa on selkeä valikkojen selausjärjestelmä, joka opastaa sinua erilaisten asetusten ja 
toimintojen suorittamisessa.

Tarkoitus Toiminnot
Palaa edelliseen valikkoon Paina painiketta O
Palaa päävalikkoon Pidä alhaalla painiketta O
Selaa valikkoja Paina painiketta 2 tai O
Selaa luetteloa Paina painiketta 3 tai 4

1 

2 

1 

2 

1 

2 
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3.6.3 Lukituskytkin
Soittimessa on lukituskytkin, jolla voidaan estää painikkeiden käyttäminen vahingossa.

Voit lukita painikkeet toiston aikana siirtämällä z/ -liukusäätimen asentoon .
Kaikki muut painikkeet paitsi -VOL+ lukittuvat, ja näyttöön tulee kuvake .

Voit vapauttaa painikkeet siirtämällä z/ -liukusäätimen keskiasentoon.

1 
>

2 
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4 Lisätietoja käyttämisestä
4.� Musiikkitila (myös tallenteiden toistotila)
Soitin tukee MP3- ja WMA-muotoja.

4.1.1 Hallinta
Musiikkitilassa voi käyttää seuraavia säätimiä:

Tarkoitus Toiminnot
Musiikin toisto/tauko Paina painiketta 2

Siirtyminen seuraavaan äänitiedostoon Paina painiketta 4

Palaaminen edelliseen äänitiedostoon Paina painiketta 3

Pikahaku eteenpäin Pidä alhaalla painiketta 4

Pikahaku taaksepäin Pidä alhaalla painiketta 3

Palaaminen selausvalikkoon Pitkä/lyhyt painallus painikkeella O
Äänenvoimakkuuden lisääminen Paina painiketta VOL +
Äänenvoimakkuuden vähentäminen Paina painiketta VOL -
Vaihtoehtojen näyttäminen toistonäytössä Paina painiketta OPTIONS
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4.1.2 Musiikin etsiminen

1

Siirry musiikkitilaan valitsemalla päävalikosta . 
Soittimessa on seuraavat valikkokohdat:

Kaikki kappaleet 2 Raidat 
aakkosjärjestyksessä

Esittäjät 2 Esittäjät 
aakkosjärjestyksessä

2 Albumit 
aakkosjärjestyksessä

2 Raidat 
soittojärjestyksessä

Albumit 2 Albumit 
aakkosnumeerisessa 
järjestyksessä

2 Raidat 
soittojärjestyksessä

Tyylit 2 Esittäjät 
aakkosnumeerisessa 
järjestyksessä

2 Albumit 
aakkosnumeerisessa 
järjestyksessä

2 Raidat 
soittojärjestyksessä

Soittoluettelot 2 Soittoluettelot 
aakkosnumeerisessa 
järjestyksessä

2 Raidat

Selaa luetteloa painamalla painiketta 3 tai 4.

Valitse painamalla painiketta 2 tai palaa edelliselle tasolle painamalla painiketta O.

Aloita toisto tai aseta se taukotilaan painamalla painiketta 2.

 Vihje Kun toistat soittimella musiikkitilassa ja painat taukopainiketta tai siirryt 
esimerkiksi kuuntelemaan radiota, voit myöhemmin jatkaa toistoa keskeytyskohdasta 
valitsemalla asianomaisen vaihtoehdon päävalikosta (luettelon viimeinen kohta).

 Huomautus Soitin ei tue kopiosuojattuja (Digital Rights Management – DRM), 
Internetin kautta ostettuja WMA-kappaleita.

1 

2 

3 

4 



�4

4.1.3 Äänenvoimakkuuden rajoittaminen
Kovien äänten pitkäaikainen kuunteleminen voi vahingoittaa kuuloa. Soittimen 
äänenvoimakkuustason voi säätää omien mieltymysten mukaan:

Valitse päävalikosta  > Ääniasetukset > Äänen rajoitus.

Säädä äänenvoimakkuutta painamalla -painiketta Vol- tai Vol+.

Aseta äänenvoimakkuus painamalla painiketta 2.

 
Kun äänenvoimakkuuden rajoitus on asetettu, kyseistä voimakkuutta ei voi ylittää edes 
painamalla painiketta Vol+.

Kun haluat jälleen käyttää enimmäisäänenvoimakkuutta, aseta äänenvoimakkuuden rajoitus 
takaisin enimmäisarvoon.

1 

2 

3 

>
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4.2 Äänikirjojen kuunteleminen
Soittimella voi toistaa ääniformaatissa olevia kirjoja. Toiminnon käyttäminen edellyttää 
AudibleManager-ohjelman lataamista osoitteesta audible.com. AudibleManager-ohjelmalla 
voit hallita äänikirjojen digitaalista sisältöä. 

Käy osoitteessa audible.com ja rekisteröidy. Lataa AudibleManager-ohjelmisto näytön 
ohjeiden mukaisesti.

4.2.1 Äänikirjojen lisääminen Spark-soittimeen
Käynnistä AudibleManager tietokoneellasi.

Vedä ja pudota äänikirjat Spark-soittimeen.

4.2.2 Äänikirjan valitseminen kirjan nimen mukaan
 Siirry musiikkitilaan valitsemalla Spark:n päävalikosta .

Paina painiketta 3 tai 4, sitten painiketta 2;, ja valitse Äänikirjat.

Valitse kirjan nimi painamalla painiketta 3 tai 4 ja aloita toisto painikkeella 2;.

Poistu painamalla O-painiketta.

1 

2 

1 

2 

3 

•
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4.3 Kuvien katseleminen
Soitin tukee JPEG- ja BMP-muotoisia kuvia, ja siinä on diaesitystoiminto.

1

Siirry kuvatilaan valitsemalla päävalikosta .

Katsele kuvaa diaesitystilassa painamalla painiketta 2.

Kun kuva näkyy koko näytön kokoisena, voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen kuvaan 
painamalla painiketta 3 tai 4.

1 

2 

3 
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4.4 Radio
Siirry radiotilaan valitsemalla päävalikosta .

Kuulokkeiden liittäminen

Laitteen mukana toimitetut kuulokkeet toimivat radioantennina. Liitä kuulokkeet oikein, jotta 
vastaanotto on optimaalinen.

4.4.1 Radioasemien automaattiviritys

 Huomautus Automaattiviritys korvaa aiemmat pikavalinta-asemat.

Kun radiovalikko  on näkyvissä, paina painiketta OPTIONS ja valitse Autom.vir.
Radio virittää radioasemat automaattisesti ja tallentaa taajuudet pikavalinnoiksi. 
Laitteessa voi olla enintään 20 pikavalinta-asemaa.

Voit keskeyttää automaattivirityksen painamalla painiketta O.

Voit poistua radiotilasta painamalla painiketta O kaksi sekuntia.

4.4.2 Pikavalinta-aseman kuunteleminen
Valitse pikavalinta-asema radiovalikosta .

Vaihda toiseen pikavalintaan painamalla painiketta 3 tai 4.

 

Etsi seuraava voimakas signaali painamalla painiketta 3 / 4 kaksi sekuntia.
Voit poistua radiotilasta painamalla painiketta O kaksi sekuntia.

1 
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4.4.3 Radioaseman manuaalinen viritys
Kun radiovalikko  on näkyvissä, paina painiketta OPTIONS ja valitse Manuaalinen 
viritys.

Hienosäädä taajuutta painamalla painiketta 3 / 4.

Etsi seuraava voimakas signaali painamalla painiketta 3 / 4 kaksi sekuntia.
Voit palata pikavalinta-asematilaan painamalla painiketta OPTIONS.

Voit poistua radiotilasta painamalla painiketta O kaksi sekuntia.

4.4.4 Uuden taajuuden tallentaminen pikavalinnaksi
Kun radiovalikko  on näkyvissä, paina painiketta OPTIONS ja valitse Manuaalinen 
viritys.

Viritä radio uudelle taajuudelle, jonka haluat tallentaa.

Siirry pikavalintanäyttöön painamalla painiketta 2.

Valitse painamalla painiketta 3 / 4 ja tallenna painamalla painiketta 2.
Voit poistua radiotilasta painamalla painiketta O kaksi sekuntia.
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4.5 Tallenteet
Soittimella voi tallentaa ääntä. Mikrofonin sijainti näkyy kohdassa 3.1 Säädinten ja liitäntöjen 
yleiskatsaus.

1

Valitse Tallenteet-valikosta  Aloita äänitallennus.
Soitin tallentaa ja näyttää tallennusnäytön.

Vaihda tauko- ja toistotilan välillä painamalla painiketta 2.

Lopeta tallennus ja tallenna tallenne painamalla painiketta O.
Tallenne tallennetaan soittimeen (Tiedostonimen muoto: AANIXXX.WAV, missä XXX on 
automaattisesti luotava tallennenumero.)

4.5.1 Tallenteiden toistaminen
Valitse päävalikosta  > Tallennuskirjasto > Ääni.

Valitse kuunneltava tallenne.

Vahvista valinta painamalla painiketta 2.

4.5.2 Tallenteen poistaminen
Valitse päävalikosta  > Tallennuskirjasto > Ääni.

Valitse poistettavat tiedostot ja aloita toisto painamalla painiketta 2.

Saat asetusvalikon näkyviin painamalla painiketta OPTIONS.

Valitse Poista ja vahvista painamalla painiketta 2.

4.5.3 Tallenteiden lataaminen tietokoneeseen
Liitä soitin tietokoneeseen.

Valitse soitin Resurssienhallinnassa.

Valitse Tallenteet > Ääni.

Kopioi ja liitä tallenteet haluamaasi kansioon tietokoneessa.

1 
>

•
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4.6 Kansioiden tarkasteleminen
Kansionäkymätoiminnon avulla näet kaikki soittimessa olevat kansiot.

Valitse päävalikosta Kansionäkymä .

Selaa ja valitse kansioita/tiedostoja painamalla painiketta 3 tai 4 ja 2.

Palaa edelliseen valikkonäyttöön painamalla painiketta O.

4.6.1 Kansioiden poistaminen
Avaa asetusvalikko kansion tarkastelemisen aikana painamalla painiketta OPTIONS.

Valitse Poista.

Vahvista valinta painamalla painiketta 2.

Palaa edelliseen valikkonäyttöön painamalla painiketta O.

 Huomautus Vain tyhjät kansiot voi poistaa.
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4.7 Näytön mukauttaminen
Voit mukauttaa seuraavia soittimen näytön ominaisuuksia:

Teema

Taustakuva

Aloitusnäyttö

Lopetusnäyttö.

4.7.1 Teeman muuttaminen
Valitse päävalikosta .

Valitse jokin teema painamalla painiketta 3 / 4 ja tallenna muutokset painamalla painiketta 
2.

Voit palata edelliseen valikkoon painamalla painiketta O.

Voit poistua mukautustilasta painamalla painiketta O kaksi sekuntia.

4.7.2 Taustakuvan muuttaminen
Valitse päävalikosta .

Valitse jokin taustakuva painamalla painiketta 3 / 4 ja tallenna muutokset painamalla 
painiketta 2.

Voit palata edelliseen valikkoon painamalla painiketta O.

Voit poistua mukautustilasta painamalla painiketta O kaksi sekuntia.

4.7.3 Aloitus-/lopetusnäytön muuttaminen
Valitse päävalikosta .

Valitse painiketta 3 / 4 painamalla Aloitusnäyttö tai Lopetusnäyttö ja vahvista valinta 
painamalla painiketta 2.

Valitse kuva painamalla painiketta 3 / 4 ja tallenna muutokset painamalla painiketta 2.
Voit palata edelliseen valikkoon painamalla painiketta O.

Voit poistua mukautustilasta painamalla painiketta O kaksi sekuntia.

•

•

•

•
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4.8 Asetukset
Soittimen asetuksia voi määrittää tarpeen mukaan.

1

Valitse päävalikosta .

Valitse vaihtoehto painamalla painiketta 3 tai 4.

Siirry seuraavalle tasolle painamalla painiketta 2 tai palaa edelliselle tasolle painamalla 
painiketta O.

Vahvista valinta painamalla painiketta 2.

Sulje painiketta O painamalla Asetukset-valikko.
Asetukset-valikko sisältää seuraavat valikkokohdat:

Asetukset Asetukset Lisävalinnat
Soittotila Jatkuva toisto Uusinta pois / Toista � / Toista kaikki

Satunnaistoisto Satunnais pois / Sekoita kaikki
Ääniasetukset FullSound Pois / Käytössä

Taajuuskorjain Rock / Funk / Hip hop / Jazz / Klassinen / Tekno 
/ Oma / Ei

Äänenvoimakkuuden 
rajoitus

Pois päältä / Aseta

Uniajastin Pois käytöstä / �5 minuuttia / 30 minuuttia / 60 minuuttia
Näyttöasetukset Taustavaloajastin �0 sekuntia / 20 sekuntia / 30 sekuntia / Aina on

Näytönsäästäjä Ei / Mukautettu diaesitys / Kappale / Kansitaide 
/ Analoginen kello / Digitaalinen kello / 
Graafinen EQ / Esittelytila

Diaesitysasetukset Aika/dia 2 sekuntia / 3 sekuntia / 5 sekuntia
Jatkuva toisto Pois / Käytössä
Satunnaistoisto Pois / Käytössä

Kieli Englanti (oletus) / ranska / saksa / espanja / italia / (Brasilia)-portugali / 
portugali (Eurooppa) / hollanti / ruotsi / norja / suomi / unkari / puola 
/ yksinkertaistettu kiina / perinteinen kiina / japani / korea / thai (vain 
versio 97) / turkki

Tiedot Tila / Vapaata tilaa / Laiteohjelmistoversio / Malli / Tukisivusto

1 

2 

3 

4 
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Asetukset Asetukset Lisävalinnat
Tehdasasetukset Palauta tehdasasetukset? (Soittimeen siirretyt tiedostot säilyvät 

vahingoittumattomina.) 
Kyllä / Ei

4.8.1 Taajuuskorjaimen mukautetut asetukset
Voit mukauttaa taajuuskorjaimen asetuksia:

Valitse päävalikosta .

Paina painiketta 3 tai 4 ja paina sitten painiketta 2 Ääniasetukset.

Paina painiketta 3 tai 4 ja paina sitten painiketta 2 Taajuuskor.

Paina painiketta 3 tai 4 ja paina sitten painiketta 2 Oma.

Valitse taajuuskorjaimen alue painamalla painiketta O tai 2: 
B = basso, L = matalat, M = keskitaajuudet, H = korkeat, T = diskantti

 

 Säädä tasoa painamalla painiketta 3 tai 4.
Palkki näyttää nykyisen tason.

Vahvista valinta painamalla painiketta 2.
Voit peruuttaa säädöt painamalla painiketta O.

Sulje Asetukset-valikko painamalla painiketta O.

4.9 Datatiedostojen tallentaminen ja säilyttäminen 
soittimessa

Voit tallentaa ja kuljettaa soittimella datatiedostoja kopioimalla ne soittimeen 
Resurssienhallinnassa.
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5 Soittimen päivittäminen
Soittimen toimintaa ohjaa sen sisäinen laiteohjelma. Laiteohjelmistosta on ehkä julkaistu uusia 
versioita sen jälkeen, kun ostit soittimen.

Philips Device Manager -ohjelma tarkistaa laiteohjelmistopäivitykset Internetistä.

Asenna Philips Device Manager soittimesta tai lataa uusin versio sivustosta 
www.philips.com/support.

5.� Ohjelmiston tilan tarkistaminen manuaalisesti
 Huomautus Tämä toiminto poistaa soittimesta kaiken sisällön.

Varmuuskopioi soittimen sisältö tietokoneeseen.

Irrota soitin tietokoneesta.

Katkaise soittimesta virta.

Varmista, että tietokoneen Internet-yhteys toimii.

Valitse Käynnistä > Ohjelmat > Philips Digital Audio Player > GoGear Spark > 
Philips GoGear Spark Device Manager. Philips Device Manager käynnistyy.

 

Pidä soittimen OPTIONS-painiketta painettuna samalla, kun liität soittimen tietokoneeseen. 
Device Manager siirtyy korjaustilaan.

Jatka painamalla OK-painiketta.

Kun näytössä on ilmoitus, että prosessi on suoritettu, irrota soitin tietokoneesta.
Näytössä on ilmoitus Updating firmware.

Odota, kunnes soittimen päivitys on valmis. 
Soitin käynnistyy uudelleen ja on jälleen käyttövalmis.

Liitä soitin uudelleen tietokoneeseen.

Siirrä varmuuskopioimasi sisältö soittimeen.
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6 Tekniset tiedot
Virta

Virtalähde 
320 mAh:n sisäinen ladattava litium-ioni-
polymeeriakku�

Näyttö

OLED, �28 x �28 pikseliä

Ääni

Kanavaerotus: 40 dB
Taajuuskorjainasetus:  
FullSound / Rock /  Funk / Hip hop / Jazz / 
Klassinen / Tekno / Oma
Taajuusvaste 80 Hz–�8 kHz
Signaali–kohina-suhde: > 80 dB
Lähtöteho (RMS): 2x3 mW

Äänen toisto

Pakkausmuoto: MP3 (8–320 kbps ja VBR, 
näytteistystaajuudet: 8, ��,025, �6, 22,050, 
24, 32, 44,�, 48 kHz), WMA (32–�92 kbps, 
näytteistystaajuudet: 8, ��,025, �6, 22,050, 
24, 32, 44,�, 48 kHz)
Toistoaika: 30 tuntia�

ID3-tunnisteiden tuki

Kuva

JPG (ei-progressiivinen)
BMP

Tallentaminen

Äänen tallentaminen: kiinteä mikrofoni 
(mono)

Tallennusvälineet

Kiinteä muisti: 
SA292x 2GB NAND Flash2 
SA294x 4GB NAND Flash2 
SA298x 8GB NAND Flash2

•

•

•
•

•
•
•

•

•
•

•
•

•

•

Liitännät

Kuulokkeet 3,5 mm, USB 2.0 High speed3

Musiikin siirtäminen

Vetäminen ja pudottaminen 
Resurssienhallinnassa

Tiedonsiirto

Resurssienhallinnassa

Järjestelmävaatimukset

Windows® 2000, XP, Vista
Pentium III 800 MHz -suoritin tai uudempi
�28 Mt RAM
500 Mt vapaata kiintolevytilaa
Internet-yhteys
Microsoft Internet Explorer 6.0 tai 
uudempi
Näytönohjainkortti
Äänikortti
USB-portti

•

•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
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1 Akkujen käyttöikä on rajallinen. Akun käyttöikä ja latauskertojen määrä vaihtelee käytön ja 
asetusten mukaan.

2 Mt = miljoona tavua. Käytettävissä oleva tallennuskapasiteetti on pienempi. 
1 Gt = miljardi tavua. Käytettävissä oleva tallennuskapasiteetti on pienempi. 
Koko muistikapasiteetti ei ehkä ole käytettävissä, koska soitin varaa osan muistista käyttöönsä. 
Tallennuskapasiteetin perusteena on käytetty 4 minuutin pituisia kappaleita, joiden koodaus on 
64 kbps:n WMA.

3 Todellinen tiedonsiirtonopeus voi vaihdella käyttöjärjestelmän ja ohjelmistomääritysten mukaan.
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7 Usein kysyttyjä kysymyksiä
Jos soittimessa on ongelmia, tutustu seuraavan osan tietoihin. Lisää ohjeita ja 
vianmääritystietoja on usein kysytyissä kysymyksissä osoitteessa www.philips.com/support.

Pyydä lisätietoja myyjältä tai tukipalvelusta, jos ongelma ei ratkea näiden tietojen avulla.

 Varoitus Älä koskaan yritä korjata laitetta itse, sillä se mitätöi takuun.

Soitin ei käynnisty.

Et ole ehkä pitänyt z/ -liukusäädintä tarvittavassa asennossa tarpeeksi pitkään. Työnnä z/
-liukusäädintä asentoon z, kunnes Philipsin tervetuliaisnäyttö tulee näkyviin.

Soittimen akku voi olla tyhjä, koska soitinta ei ole käytetty pitkään aikaan. Lataa soitin.

Jos mikään edellisistä ohjeista ei auta, voit palauttaa soittimen Philips Device 
Manager -ohjelmalla:

Käynnistä Philips Device Manager valitsemalla tietokoneessa Käynnistä > Ohjelmat 
> Philips Digital Audio Player > GoGear Spark > Philips GoGear Spark Device 
Manager.

Katkaise soittimesta virta.

Paina OPTIONS-painiketta pitkään, kun soitin muodostaa yhteyttä tietokoneeseen.

Paina painiketta, kunnes Philips Device Manager tunnistaa soittimen ja siirtyy 
palautustilaan.

Valitse Repair-painike Device Managerin ohjeiden mukaisesti.

Kun soitin on korjattu, irrota se tietokoneesta ja käynnistä se uudelleen.
Soittimessa ei ole musiikkia siirron jälkeen.

Ovatko kappaleet MP3- tai WMA-muodossa?
Soitin ei toista muissa muodoissa olevia kappaleita.

Soitin jumittuu.

Jos soitin jumittuu, älä hätäile. Työnnä esimerkiksi neula soittimen pohjassa olevaan 
palautuspainikkeen reikään. Pidä neula paikallaan, kunnes soittimesta katkeaa virta.

 Huomautus Soittimessa olevaa sisältöä ei poisteta.

Jos mitään ei tapahdu, lataa akkua vähintään 4 tunnin ajan ja yritä käynnistää soitin 
uudelleen tai nollaa se uudelleen. Jos tämä ei auta, korjaa soitin Philips Device Manager 
-ohjelmalla.

•

•

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

2 

www.philips.com/support


28

Soittimesta ei kuulu ääntä.

Varmista, että kuulokkeiden liitin on tukevasti kuulokeliitännässä.

Soitin ei näytä tai toista joitakin kappaleita.

Soitin ei tue verkkokaupoista ostettuja kopiosuojattuja WMA-kappaleita (DRM), vaan sillä 
voi toistaa ainoastaan suojaamattomia WMA-tiedostoja. Soitin ei tue kappaleen muotoa. Vain 
MP3- ja WMA-tiedostot ovat tuettuja.

Äänitiedosto voi olla vioittunut. Yritä toistaa se ensin tietokoneessa. Jos soitin ei toista sitä, 
kopioi se uudelleen.

•

•
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PHILIPS pidättää oikeuden tehdä muutoksia muotoiluun ja teknisiin tietoihin tuotekehitystä 
varten ilman erillistä ilmoitusta.



Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. 
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V.:n 
tai vastaavien omistajiensa omaisuutta. 
© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V. 
Kaikki oikeudet pidätetään.
www.philips.com

Painettu Kiinassa
wk848�


	1	Tärkeitä turvallisuustietoja
	2	Uusi soittimesi
	2.1	Pakkauksen sisältö
	2.2	Tuotteen rekisteröiminen

	3	Alkutoimet
	3.1	Säädinten ja liitäntöjen yleiskatsaus
	3.2	Päävalikko
	3.3	Asentaminen
	3.4	Liittäminen ja lataaminen
	3.4.1	Laitteen mukana toimitetun USB-kaapelin käyttäminen
	3.4.2	Akun varaustiedot 

	3.5	Siirtäminen
	3.5.1	Soittimen irrottaminen turvallisesti

	3.6	Käyttö
	3.6.1	Virran kytkeminen ja katkaiseminen
	3.6.2	Valikon käyttäminen
	3.6.3	Lukituskytkin


	4	Lisätietoja käyttämisestä
	4.1	Musiikkitila (myös tallenteiden toistotila)
	4.1.1	Hallinta
	4.1.2	Musiikin etsiminen
	4.1.3	Äänenvoimakkuuden rajoittaminen

	4.2	Äänikirjojen kuunteleminen
	4.2.1	Äänikirjojen lisääminen Spark-soittimeen
	4.2.2	Äänikirjan valitseminen kirjan nimen mukaan

	4.3	Kuvien katseleminen
	4.4	Radio
	4.4.1	Radioasemien automaattiviritys
	4.4.2	Pikavalinta-aseman kuunteleminen
	4.4.3	Radioaseman manuaalinen viritys
	4.4.4	Uuden taajuuden tallentaminen pikavalinnaksi

	4.5	Tallenteet
	4.5.1	Tallenteiden toistaminen
	4.5.2	Tallenteen poistaminen
	4.5.3	Tallenteiden lataaminen tietokoneeseen

	4.6	Kansioiden tarkasteleminen
	4.6.1	Kansioiden poistaminen

	4.7	Näytön mukauttaminen
	4.7.1	Teeman muuttaminen
	4.7.2	Taustakuvan muuttaminen
	4.7.3	Aloitus-/lopetusnäytön muuttaminen

	4.8	Asetukset
	4.8.1	Taajuuskorjaimen mukautetut asetukset

	4.9	Datatiedostojen tallentaminen ja säilyttäminen soittimessa

	5	Soittimen päivittäminen
	5.1	Ohjelmiston tilan tarkistaminen manuaalisesti

	6	Tekniset tiedot
	7	Usein kysyttyjä kysymyksiä

