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1. OHUTUSALANE INFORMATSIOON

Üldine hooldus

Hoiatus
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Selleks, et vältida kahjustusi ja vigast
funktsioneerimist:

Ärge jätke mängijat suure kuumuse kätte,
mida võivad põhjustada küttekehad ja
otsene päikesevalgus.

Ärge pillake mängijat maha ega esemeid
mängija peale.

Ärge asetage mängijat vette. Ärge laske
vett ligi kõrvaklappide pesale või akule,
vesi võib põhjustada suuri kahjustusi.

Läheduses olevad aktiivsed mobiiltelefonid
võivad mängijat segada.

Tehke olulistest failidest tagavarakoopiad.
Jätke kindlasti alles originaalsed failid,
mille olete mängijasse installeerinud.
Philips ei vastuta kaduma läinud
informatsiooni eest, kui mängija saab
kahjustatud või ei loe informatsiooni.

Kasutage failide saatmiseks, kustutamiseks
jne komplektis olevat tarkvara, et vältida
probleeme!

Ärge kasutage alkoholi, ammoniaaki,
bensiini või muid taolisi aineid sisaldavaid
puhastusvahendeid. Need kahjustavad Teie
mängijat.

Kuulamisohutus

See tõlge on ainult viiteks. Kui esineb erinevusi
inglisekeelse versiooni ja tõlgitud eestikeelse
versiooni vahel, siis on inglisekeelne versioon õige.

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

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

Aku eluiga võib madalal temperatuuril
lüheneda.

Külastage kodulehekülge www.philips.com/support,
et tellida vahetusosi või lisavarustust.

Kõrvaklappide kasutamine kõrgel helitugevusel võib
kahjustada Teie kuulmist. See seade võib toota heli
detsibellide vahemikus, mis võib põhjustada
kuulmise kadumist tavalisel inimesel, isegi kui
kuulatakse vähem kui minut aega. Kõrgemaid
detsibellide vahemikke pakutakse neile, kes on juba
kogenud mõningast kuulmise kadumist.

Heli võib olla petlik. Aja möödudes kuulmise
mugavustsoon kohaneb valjema helitugevusega.
Seega pärast pikema ajalist kuulamist võib
normaalsena tunduv helitugevus olla liiga valju ja
kahjulik kuulmisele. Et kaitsta end selle vastu,
seadke helitugevus ohutule tasemele enne, kui
kuulmine kohaneb ja jätke sinna.

Seadke helitugevus madalale tasemele.

Suurendage aeglaselt helitugevust, kuni kuulete
seda mugavalt ja selgelt, ilma mürata.

Pikaajaline heli kuulamine, isegi tavalisel ohutul
tasemel, võib samuti põhjustada kuulmise
kadumist.

Kasutage seadet mõistlikult ja pidage vajalikke
pause.

Kuulake mõistlikul tugevusel mõistliku aja jooksul.

Olge hoolikas, et mitte reguleerida helitugevust, kui
kuulmine kohaneb.

Ärge keerake helitugevust valjuks nii, et Te ise kuule
mis ümberringi toimub.

Olge ettevaatlik või katkestage ajutiselt kasutamine
potentsiaalselt ohtlikes olukordades.

Ärge kasutage kõrvaklappe, kui juhite
mootorsõidukit, jalgratast, rula jne. See võib
põhjustada liikluses ohtliku olukorra ja on
seadusevastane mitmetes riikides.

Info kasutamise ja hoidmise temperatuuride
kohta:

Osade/lisaseadmete vahetamine:

Kuulake mõistlikul helitugevusel:

Ohutu helitugevuse leidmiseks:

Kuulake mõistliku aja jooksul:

Tagage järgmiste juhiste järgimine
kõrvaklappide kasutamisel:

H

H

H
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11. TEHNILISED ANDMED

Vooluvarustus

Tarkvara

Ühenduvus

Heli

Heli taasesitamine

Muusika ülekandmine

Meediamahutavus

Ekraan

3

Märkus

H

H
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Taaslaetavatel patareidel on kindel arv
laadimise tsükleid. Patarei eluiga ja
laadimise tsüklite arv erineb kasutamise ja
seadistamise tõttu.

1GB = 1 miljard baiti; saadaval olev
mahutavus on väiksem. Täielik mälu
mahutavus ei pruugi olla saadaval, kuna
osa mälust kasutab mängija ise.
Salvestamismahutavus on mõeldud 4-
minutiliste lugude ja 128 kbps MP3
formaadile.

Ülekandekiirus sõltub
operatsioonisüsteemist ja tarkvara
seadistusest.

Nõudmised süsteemile

Vooluvarustus: 150 mAh Li-ion polümeer sisemine
taaslaetav aku

MP3 taasesitamise aeg : kuni 13 tundi

Raadio taasesitamise aeg : kuni 7 tundi

Philips Device Manager

Kõrvaklapid 3.5 mm

USB 2.0 High speed

Kanalieraldus: 40 dB

Sagedusvastus: 45 - 16 000Hz

Väljundvõimsus: 10.0 mW

Müra tase signaalis: > 75 dB

Bitimäärad Sämplingumäärad

MP3:

8-320 kbps CBR
ja VBR, 44.1, 48kHz

WMA:

10 – 320 kbps

FLAC:

Kuni 1.1 Mbps 44.1 kHz

APE:

Kuni 1.3 Mbps 48 kHz

Toetatud formaadid:

Lohistamine Windows® Explorer abil

Sisseehitatud mälu mahutavus

SA3MXX02 2GB NAND Flash

SA3MXX04 4 GB NAND Flash

SA3MXX08 8 GB NAND Flash

Värviline LCD 128 x 64 pikslit

Windows® XP (SP3 või uuem) / Vista / 7

Pentium III 800MHz protsessor või kõrgem

512 MB RAM

500 MB kõvaketta ruumi

Internetiühendus

Microsoft Internet Explorer 6.0 või uuem

CD-ROM

USB port

1

1

8, 11.025, 16, 22.050, 24,
32,

CBR 8, 11.025, 16, 22.050,
32 – 192 kpbs VBR 32, 44.1, 48kHz

2

H

H

H

H

H

H

H
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Kui MIX ei tööta korrektselt või ekraan hangub,
saate selle taaskäivitada nii, et Te ei kaota andmeid:

Sisestage pastapliiatsi ots või mõni teine objekt
taaskäivitamise auku seadme all. Hoidke
kuni mängija lülitub välja.

Kui taaskäivitamine ebaõnnestub, siis järgige
järgmisi samme, et seade taastada
programmi abil:

Klikkige oma arvutis
(programmid) >

, et
käivitada Philips Device Manager rakendus.

Lülitage seade välja enne kui jätkate.

Vajutage ja hoidke all klahvi , kui ühendate
seadme oma arvutiga.

Jätkake klahvi allhoidmist, kuni
tunneb seadme ära ning siseneb

taastamisreþiimi.

Vajutage arvutis nupule ning järgige
instruktsioone programmis

, et taastamisprotsess lõpule viia.

Kui taastamine on lõppenud, ühendage seade
arvutist lahti.

Taaskäivitage seade .

Kuidas ma taaskäivitan seadme MIX?

H

H

MIX

MIX
Philips Device Manager

1. Start > Programs
Philips > Philips MP3 player

> GoGear SA3MXX Device Manager

2. MIX

3.
MIX

4. Philips Device
Manager MIX

5. Repair
Philips Device

Manager

6.
MIX

7. MIX

10. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Muutused

Ole vastutustundlik! Austa autoriõigusi.

Andmete logimine

Monkey's Audio dekodeerija

Muutused, mis pole läbi viidud tootja poolt, võivad
tühistada õiguse seadet kasutada.

Kõik teised brändid ja tootenimetused on vastavate
organisatsioonide või ettevõtete kaubamärgid.

Internetist või CD plaatidelt pärit salvestiste
mitteametlik paljundamine on autorikaitseseaduste
ja rahvusvaheliste lepete rikkumine.

Koopiakaitsega materjalide, sh arvutiprogrammide,
failide, saadete ja helisalvestiste mitteametlik
kopeerimine võib olla autoriõiguste rikkumine ja
kriminaalkuritegu. Käesolevat toodet ei tohi sellistel
eesmärkidel kasutada.

Windows Media ja Windowsi logo on Microsoft
Corporationi registreeritud kaubamärgid USAs ja/või
teistes riikides.

Philips austab teiste intellektuaalset omandit ja
palub oma kasutajatel sama teha. Internetis olevad
multimeediaandmed võivad olla loodud ja/või
levitatud ilma algse omaniku loata. Autoriõigusteta
andmete kopeerimine või levitamine on mitmetes
riikides, kaasaarvatud Teie riigis, autoriõiguste
rikkumine.

Autoriõiguste olemasolus veendumine on Teie enda
kohustus.

Arvutisse allalaaditud videote salvestamine ja
ülekandmine kaasaskantavasse mängijasse on
lubatud ainult legaalsetelt veebisaitidelt allalaaditud
videote puhul või vastava loa alusel.

Te võite selliseid andmeid kasutada ainult enda
mitteärilisteks huvideks ja peate austama
autoriõiguste juhendeid, mis on autoriõiguste
omaniku poolt ette nähtud. Need juhendid võivad
keelata koopiate tegemise. Videostriimid võivad olla
salvestatud kasutades koopiakaitse tehnoloogiat,
mis keelab edasist kopeerimist. Sellisel juhul
salvestamise funktsioon ei toimi ja Teid teavitatakse
vastavalt.

Philips on võtnud kohustuse täiustada Teie toote
kvaliteeti ja suurendada Philipsi kasutaja naudingut.
Selleks, et mõista seade kasutajate profiile, logib
see seade mõnda infot/andmeid seadme püsimällu.
Neid andmeid kasutatakse, et identifitseerida ja
tuvastada vigu ja probleeme, mis kasutajad kogevad
seadme kasutamisel. Näiteks salvestatakse
muusikareþiimis ja raadioreþiimis taasesitamise
kestvust, mitu korda tühja aku teadet kuvatakse jne.
Salvestatud andmed ei tuvasta sisu või meediat,
mida seadmes kasutatakse, ega allalaadimise allikat.
Salvestatud andmeid kasutatakse AINULT siis, kui
kasutaja toob seadme Philipsi teeninduspunkti ja
AINULT selleks, et lihtsustada vea leidmist ja selle
vältimist. Salvestatud andmed on kasutajale
saadaval, kui kasutaja seda küsib.

Monkey's Audio SDK'd ja allika koodi saab
vabalt kasutada APE formaadi taasesitamise
lisamiseks, kodeerimiseks või tag'i toe
lisamiseks seadmele, vabavara või
kaubanduslik. Koodi, mis ei toeta ametlikku
APE formaati, kasutamiseks era- või
firmasiseselt, on vajalik kirjalik luba autorilt.

Monkey's Audio allikas võib sisalduda GPL või
avatud koodiga tarkvaras, kuigi Monkey's
Audio ise ei vaja välist litsents ega ole piiratud
teiste allikapiirangutega.

Koodis tehtud muudatustest või parandustest
tuleb teatada Monekey's Audio projektile ilma
panemast nendele piiranguid või
litsentsitasusid.

Autorikaitse informatsioon

1.

2.

3.

4.

5.

Kõik kasutatud koodiallikad, ideed ja
andmekogud tuleb avalikustada tarkvaras, mis
seda koodi kasutab.

Kuigi tarkvara on testitud põhjalikult ei ole
autor mingil viisil vastutav kahju eest, mida
vead koodis tekitavad, või mis tekib
kuritarvitamise tõttu.

Kui Te ei ole täielikult nõus kõigi eelmiste
erinõuetega, peate lõpetama selle lähtekoodi
kasutamise ja kustutama oma seadmest.

... OHUTUSALANE INFORMATSIOON
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Ole vastutustundlik
Austa autoriõigusi



FLAC dekodeerija Toote ümbertöötlemine

Hoiatus

H

H

Sisseehitatud patarei eemaldamine lõpetab
garantii ja võib hävitada Teie toote.

Järgmised patarei eemaldamise ja
hävitamise samme võib teha ainult toote
eluea lõpus.

Copyright (C)
2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,
2009 Josh Coalson

Allika ja binaarse vormi jaotamine ja kasutamine on
lubatud kui järgnevad tingimused on täidetud:

Allika jaotamisel peab alles jääma ülalmainitud
autoriõiguste märge, see nimekiri nõudmistest
ja alljärgnev lahtiütlemine.

Binaarse koodi jaotamisel peab alles jääma
ülalmainitud autoriõiguste märge, see nimekiri
nõudmistest ja alljärgnev lahtiütlemine
dokumentatsioonis ja/või teistes materjalides,
mis antakse jaotades kaasa.

Xiph.org Foundation nime ega toetajaid ei tohi
kasutada, et kiita või reklaamida toodet, mis on
loodud sellest tarkvarast, ilma omamata
eelnevat kirjalikku luba.

SEE TARKVARA TAGATAKSE NAGU ON” ILMA
MISTAHES OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA,
KAASAARVATUD GARANTII SOBIVUSELE
ÄRILISEKS KASUTAMISEKS, VASTAVUSELE
KINDLALE EESMÄRGILE JA ÕIGUSTE KAITSELE.
AUTORID VÕI AUTORIÕIGUSTE OMANIKUD EI
VASTUTA MINGIL JUHUL MISTAHES NÕUETE,
KAHJUMITE VÕI MUU VASTUTUSE EEST,
TUGINEDES LEPINGULE, SEADUSELE VÕI TEISITI,
MIS LÄHTUVAD TARKVARAST VÕI SELLEGA
SEOSES VÕI TEKIVAD TARKVARA KASUTAMISE
VÕI MUUDE SELLEGA SEOTUD TOIMINGUTE
TAGAJÄRJEL.

Toode on loodud ja toodetud kõrgekvaliteedilistest
materjalidest ja osadest, mida võib taaskasutada ja
ümber töödelda.

Kui see läbikriipsutatud ratastega prügikasti sümbol
on tootel, tähendab see, et toode on vastavuses
Euroopa Liidu Direktiiviga 2002/96/EC.

Ärge kunagi visake oma toodet ära tavalise
majapidamisprügi hulgas. Palun otsige infot
kohalike jäätmekäitluspunktide kohta, mis koguvad
elektroonilisi ja elektrilisi tooteid. Õige
ümbertöötlemine aitab vältida ohtu keskkonnale ja
inimeste tervisele.

ümbertöötlemine aitab vältida ohtu keskkonnale ja
inimeste tervisele.

Teie toode sisaldab sisseehitatud taaslaetavaid
patareisid, mis on vastavuses Euroopa Direktiiviga
2006/66/EC. Patareisid ei tohi hävitada tavalise
majapidamisprügi hulgas.

Selleks, et tagada Teie toote funktsioneerimine ja
ohutus, viige oma toode ametlikku kogumispunkti
või teeninduspunkti, kus professionaalid saavad
eemaldada või asendada patarei nagu näidatud:

Palun tutvuge kohalike nõuetega patareide
kogumise kohta. Korrektne patareide hävitamine
aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

H

H

H

”
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9. SEADME MIX UUENDAMINE

Mängijat kontrollib siseprogramm nimega tarkvara.
Tarkvara uuendused võivad olla ilmunud pärast
mängija ostmist.

Tarkvaraprogramm jälgib
Teie arvuti kaudu internetis saadavalolevaid
uuendusi.

Installeerige oma arvutisse
seadmelt MIX või laadige viimane versioon
veebileheküljelt .

Veenduge, et arvuti on internetiga ühendatud.

Ühendage seade oma arvutiga.

Klikkige oma arvutis
(programmid) >

, et
käivitada Philips Device Manager rakendus.

Valige (uuendus).

kontrollib internetis saadavalolevaid
tarkvarauuendusi ja installeerib need.

Kui ekraanile ilmub
(uuendamine on lõppenud), siis vajutage
klahvile .

Eemaldage seade arvuti küljest.
Peale tarkvara uuendamise lõppemist
taaskäivitub seade ja seda on võimalik
uuesti kasutada.

Philips Device Manager

Philips Device Manager

1.

2. MIX

3. Start > Programs
Philips > Philips MP3 player

> GoGear SA3MXX Device Manager

4. Update
Philips SA3MXX Device Manager

5. Update completed

OK

6. MIX

MIX

www.philips.com/support

9

9

Märkus

H Tarkvarauuendused ei mõjuta Teie
muusikafaile.

Käsitsi kinnitus, et tarkvara on
uuendatud
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Informatsioon

Tehase seadete taastamine

Näete järgmist informatsiooni seadme kohta:

mälu suurus

kasutamata mälumaht

tarkvara versioon. Kontrollige
tarkvara versiooni, kui
uuendate oma seadme
tarkvara.

täielik tootenimi. Kontrollige
toote nime, kui uuendate oma
seadme tarkvara.

veebileht, mis pakub tuge
seadme jaoks

Te saate taastada tehase seaded menüüs
. Mängijasse liigutatud failid säilivad.

[Capacity]

[Free space]

[Firmware version]

[Model]

[Support site]

[Factory
settings]

... SEADISTUSED

Teade Euroopa Liidu jaoks

See toode  on kooskõlas Euroopa Liidu
raadiosageduste nõudmistega.

7
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Oma uue mängijaga saate nautida järgnevat:

muusika taasesitamist

FM raadio kuulamist

salvestiste tegemist

Kontrollige, kas järgnevad esemed kuuluvad
varustusse:

Mängija

Kõrvaklapid

Kiire alustamise juhend

Seadmesse on laetud järgmine tarkvara:

Philips Device Manager (aitab Teil uuendada
seadme MIX tarkvara).

Seadmesse on laetud järgmised failid:

Kasutusjuhend

Korduma kippuvad küsimused

MIX

MIX

MIX

H

H

H

H

H

H

Mis on kuulub varustusse?

Mängijale laetud tarkvara

Mängijale laetud failid

Märkus

H Pildid on ainult illustratsiooniks. Philipsil
on õigus ilma ette teatamata muuta toote
värvi/välimust.

8

2. TEIE UUS MÄNGIJA
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8. SEADISTUSED

Menüüs tehke oma valikud seadme kohta.

Vajutage klahvi , et teha valik.

Vajutage kinnitamiseks klahvile .

Valige taasesitusre iim muusika/salvestiste
taasesitamiseks:

kordab hetkel taasesitatavat
lugu/salvestist

kordab kõiki lugusid/salvestisi
antud kaustas

kordab kõiki lugusid/salvestisi
antud kaustas suvalises
järjekorras

Kui nii (kõige kordamine) kui ka
(kõik lood juhuslikus järjekorras on

aktiveeritud:

Kõiki lugusid/salvestisi korratakse
suvalises järjekorras.

Valige heliseaded:

taastab detailid, mis kaovad
muusika kokkupakkimisel

määrab soovitud heliseaded

määrab maksimum
helitugevuse seadme jaoks. Nii
saate helitaseme hoida alati
ohutul tugevusel oma kuulmise
jaoks.
Vajutage klahve , et
helilimiiti seada. Vajutage
kinnitamiseks klahvile

Menüüs saate valida
teema ekraani jaoks.

Seadme ekraan lülitub ootereþiimile, kui
ühelegi nupule ei vajutata. Pärast eelnevalt
määratud aega lülitub seade automaatselt välja.
Patareivoolu säästmiseks valige selleks võimalikult
lühike aeg.

Menüüs
valige aeg.

Pärast valitud aega lülitub ootere iimil olev
ekraan automaatselt välja.

Vajutage mõnele klahvile.

Menüüs valige
või , et keerata ekraan teistpidi.

Kui keerate ekraani teistpidi, vahetuvad
funktsioonid klahvidel ja .

Menüüs saate valida keele mängija
jaoks.

1.

2.

[Repeat]

[Repeat 1]

[Repeat all]

[Shuffle]

[Shuffle all]

[Repeat all]
[Shuffle all]

[FullSound]

[Equalizer]

[Volume limit]

[Display settings] > [Theme]

MIX

[Display settings] > [Screen off
timer]

[Display settings] > [Rotate screen]
[180°] [0° (Normal)]

[Language]

]

þ

þ

H

H

H

]

]

.

Aja määramiseks:

Energiasäästure iimist väljumiseks:

9

9

þ

Taasesitusre iim (Play mode)

Heliseaded (Sound settings)

Videoseaded (Display settings)
þ

Märkus

H Ekvalaiser deaktiveeritakse, kui valite
funktsiooni FullSound.

Teema

Ekraani väljalülitustaimer

Ekraani keeramine

Keel

/

/
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7. SALVESTISED

Heli/hääle salvestamine Salvestise kuulamine

Ühe või rohkemate salvestiste
kustutamine

Oma salvestise laadimine arvutisse

Nõuanne

H Te leiate oma salvestise
(salvestiste kogu) > (hääl)

alt.

[Recordings
Library] [Voice]

1. [Start voice recording]

2.

3.

[Recordings Library]
[FM radio]

1.

2.

1. MIX

2. Windows Explorer
Voice

3.

1. MIX

2. MIX

3. Recordings Voice

4.

Valige peamenüüst >
(häälsalvestamise alustamine).

Ilmub salvestusekraan.

Veenduge, et mikrofon on lähedal heliallikale,
mida soovite salvestada.

Vajutage peatamiseks ja jätkamiseks klahvile
. Lõpetamiseks vajutage klahvile .
Salvestised salvestatakse seadmesse
(failinime formaat: VOICEXXX.WAV, kus
XXX on salvestise number, mis
genereeritakse automaatselt.)

Valige peamenüüst
(salvestiste kogu) > (FM raadio).

Valige salvestis.

Vajutage klahvile , et taasesitada oma
salvestis.

Nii saate Window Exploreri abil kustutada salvestisi:

Ühendage seade arvutiga.

Leidke aknas kaust
Recordings (salvestised) > (hääl).

Kustutage salvestisi nagu Te teeksite seda
tavaliselt arvutis.

Ühendage seade arvutiga.

Avage Windows Explorer aknas .

Valige kaust (salvestised) >
(hääl).

Kopeerige ja kleepige salvestisi soovitud
kohtadesse arvutis.

9

9

]

]

Laadimine

Esmakordne seadistamine

Märkus

Märkus

Märkus

Märkus

H

H

H

H

H

H

H

Kui Te ühendate seadme arvutiga,
küsitakse Teilt valikut:

(laadimine ja
ülekanne) või (laadimine
ja taasesitamine).

Kui valikut ei tehta, valib seade
automaatselt .

Taaslaetavatel akudel on kindel
laadimistsüklite arv. Akude eluiga ja
laadimistsüklite arv varieerub sõltuvalt
selle kasutamisest ja seadistustest.

Kui laadimise protsess on lõpetatud,
lõppeb laadimise animatsioon ja ekraanile
kuvatakse ikoon.

Installeerimine nõuab litsentsi
tingimustega nõustumist.

Installeerimine nõuab litsentsi
tingimustega nõustumist.

MIX

[Charge & transfer]
[Charge & play]

MIX
[Charge & transfer]

Aku täituvuse indikaatorid

Seadmel on sisseehitatud patarei, mida saab
laadida arvuti USB pordi kaudu. Nagu joonisel
näidatud, ühendage oma arvutiga.

Mängija aku täituvuse indikaatorid on
järgmised:

100% 75% 50% 25% 0%

Kui aku on tühjenemas, hakkab patarei
ikoon ekraanil vilkuma. Mängija salvestab
kõik seadistused ja lõpetamata salvestused
ning lülitub välja 60 sekundi jooksul.

Minge >
(ekraaniseaded) >
(ekraani väljalülitustaimer) ja veenduge, et
on valitud lühim ajaseadistus.

Kui Te ühendate seadme esmakordselt
arvutiga, installeerige arvutisse

. Te saate läbi selle uuendada oma seadme
tarkvara.

Kui Te ühendate seadme esmakordselt
arvutiga, ilmub hüpikaken:

Valige .

Järgige ekraanil olevaid juhendeid, et lõpetada
installeerimine.

Kui hüpikakent ei kuvata automaatselt:

Valige (Windows XP / Windows
2000) / Computer (Windows Vista / Windows
7).

Klikkige parema klahviga
ikoonil.

Valige .

Järgige ekraanil olevaid juhendeid, et lõpetada
installeerimine.

MIX

MIX

[Display Settings]
[Screen off timer]

MIX
Philips Device

Manager

MIX

1. Install Philips Device Manager

2.

1. My Computer

2. Philips GoGear MIX

3. Install Philips Device Manager

4.

9

Teil on võimalik säilitada patarei võimsust ja
suurendada seadme MIX taasesitamise aega:

H

9

3. ALUSTAMINE
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... ALUSTAMINE

Seadme sisse- ja väljalülitamine

Automaatne ootere iim ja väljalülitamineþ

Selleks, et lülitada seadet sisse või välja, vajutage ja
hoidke klahvi all, kuni seade lülitub sisse või
välja.

Seadmel on automaatne ootereþiimile ja
väljalülitamise funktsioon, mis säästab patareide
võimsust. Peale 10 tegevuseta minutit (muusikat ei
taasesitata, ühtegi klahvi ei vajutata), lülitub seade

välja.

B / ,

MIX

MIX

Märkus

Nõuanne

H

H

Raadiojaamade häälestamisel ühendage
seadmega kõrvaklapid. Kõrvaklapid
käituvad kui antenn. Paremaks vastuvõtuks
liigutage kõrvaklappe erinevates
suundades.

Kui liigute uude kohta (nt uus riik või linn),
siis paremaks vastuvõtuks taaskäivitage
automaatne häälestamine.

Raadiojaamade häälestamine

FM raadio kuulamine

Raadiojaamade salvestamine

Raadiojaamade automaatne häälestamine

Eelsalvestatud raadiojaama valimiseks
taasesitamise ekraanil:

Raadiojaamade manuaalne häälestamine

Esmakordsel raadio häälestamisel kasutage
raadiojaamade otsimisel automaatset häälestust
(Auto tune).

Valige peamenüüs > .
Kuni 30 raadiojaama eelsalvestatakse
mällu.

Vajutage korduvalt klahve või , et valida
eelsalvestatud raadiojaam. Taasesitamise
alustamiseks vajutage klahvile .

Vajutage korduvalt klahvile või ..

Kasutage manuaalset häälestamist, et otsida
sagedust või jaama.

Valige peamenüüs > .
Viimati mänginud raadiojaam alustab
taasesitamist.

Taasesitamise ekraanil vajutage ja hoidke all
klahvi või .

Te häälestute järgmisele jaamale.

Täppishäälestamiseks vajutage korduvalt
klahvile või .

Valige peamenüüst > .

Vajutage korduvalt klahve või , et valida

eelsalvestatud raadiojaam. Taasesitamise
alustamiseks vajutage klahvile .

Vajutage klahvile , et valida mõni teine
eelsalvestatud raadiojaam alt.
Taasesitamise alustamiseks vajutage
klahvile .

Taasesitamise ekraanil vajutage klahvi
või , et valida eelsalvestatud raadiojaam.

Kui vajalik, siis vajutage ja hoidke all klahvi
või , et häälestuda raadiojaamale.

Seadmega saate salvestada kuni 30
eelsalvestatud raadiojaama.

Häälestuge raadiojaamale.

Vajutage klahvile , et salvestada
raadiojaam.

Vajutage või , et valida asukoht. Vajutage
klahvile .

Raadiojaam salvestatakse.

1. [Auto tune]

2.

1. [Manual tune]

2.

1. [Presets]

2.

[Presets]

3.

MIX

1.

2.

3.

9

9

9

9

]

]

]

]

]

H

H

H

H

.

6. RAADIO
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Muusika kuulamine

1.

2.

3.

Vajutage klahve või , et valida
muusikafail.

Vajutage taasesitamise alustamiseks klahvile
.

Taasesitamine algab valitud loost.

Taasesitamise ekraanil kuvatakse info faili
kohta ning taasesitamise olek.

Taasesitamise ajal:

Vajutage ajutiseks peatamiseks ning
taasesitamise jätkamiseks klahvile .

Vajutage , et liikuda eelmisele ekraanile.
Taasesitamise ekraan ilmub taas mõne
sekundi pärast.

Vajutage korduvalt klahvidele ja .

Vajutage ja hoidke all klahve ja .

]

H

H

H

H

H

H

]

9

Taasesitamise ekraanil muusikafaili
valimiseks:

Hetkel mängiva loo kestel kiirelt edasi ja
tagasi kerimiseks:

14

... MUUSIKA 4. ÜLEVAADE

11

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

/ Vajutades ja all hoides: mängija
sisse- ja väljalülitamine.
Vajutades klahvile: klahvide
lukustamine/avamine.

Vajutades klahvile: eelmise
taseme juurde liikumine.
Vajutades ja all hoides:
peamenüüsse naasemine.

Mikrofon

Taaskäivitamine. Pastapliiatsi otsa
kasutades vajutage auku, kuni
seade ei reageeri enam klahvidele
vajutustele.

3,5 mm kõrvaklapid

Ekraan

/
Vajutades klahvile:
järgmise/eelmise valiku juurde
liikumine.

Vajutades klahvile: helitugevuse
suurendamine/vähendamine.
Vajutades ja all hoides: kiirelt
helitugevuse
suurendamine/vähendamine.

/ Vajutades klahvile:
järgmise/eelmise valiku juurde
liikumine.
Vajutades ja all hoides: faili
raames otsing.

Vajutades klahvile: valikute
tegemine või taasesituse alus-
tamine/katkestamine/jätkamine.

USB ühendaja mängija
laadimiseks ning andmete üle
kandmiseks.

Eemaldage kaas, et USB
ühendajat kasutada.

B

Z ]

MIC

RESET

Valikute nimekirjas:

Taasesitades:

Juhtnupud
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... ÜLEVAADE

Ülevaade peamenüüst

Klahvide lukustamine

Ekraani sisse- ja väljalülitamine

Menüü Re iim Milleks

[Display settings] >
[Screen off timer]

þ

Music Teie digitaalsete
muusikafailide
esitamiseks

FM radio Raadio kuulamiseks

Recording Salvestuste loomiseks
ja kuulamiseks

Folder view Kaustades olevate
failide vaatamiseks

Settings Teie seadme MIX
seadistuste
muutmiseks

Now Playing Taasesituse ekraanile
naasmiseks

Peamenüüst saate teiste menüüde juurde
navigeerida klahvide ja abil.

Eelmisele ekraanile naasemiseks vajutage
korduvalt klahvi ; või vajutage ja hoidke all
klahvi , et naased peamenüüsse.

Teie mängijal on lukustamisklahv, mis väldib
juhuslikke nupulevajutusi.

Nuppude lukustamiseks ja avamiseks vajutage
klahvile / ,.

Kõik klahvid (välja arvatud helitugevuse
klahvid) lukustatakse ning ekraanil
kuvatakse taba ikoon.

Energia säästmiseks lülitub ekraan automaatselt
välja pärast eelnevalt määratud aega, kui

Ühelegi klahvile ei vajutata; ja kui

On tehtud valik: >
.

Vajutage mõnele klahvile.

H

H

H

H

H

H

]

B

9

Energiasäästure iimist väljumiseksþ

/

Muusika haldamine arvutis

Muusika leidmine mängijas

Organiseeri oma muusikafaile

Liiguta faile Windows Exploreri abil

Lisa või kustuta muusikat

Muusika leidmine loo järgi

Muusika leidmine kausta järgi

Organiseeri oma muusikafaile loo järgi

Organiseeri oma muusikafaile kausta järgi

[All songs]

[Artists]

[Albums]

Kui failid sisaldavad loo kohta infot (meta andmed
või ID3 tag), siis saab neid automaatselt sortida loo
pealkirja, artisti või albumi järgi.

Käivitage meediahaldus tarkvara, et kontrollida või
muuta faili informatsiooni. Näiteks, klõpsake nagu
näidatud peal. Valige
soovitud lugu ning tehke sellel topeltklõps, et
andmeid muuta.

Te saate ka muusikafaile erinevatesse kaustadesse
organiseerida.

Ühendage seade arvutiga.

Arvutis kas või all:

Leidke ;

Leidke soovitud muusikafailid/kaustad.

Lohistage arvutis muusikafaile/-kaustasid
seadmele .

Ühendage seade arvutiga.

Arvutis kas või all:

Leidke ;

Tehke arvutis järgnevat:

Failide/kaustade lisamiseks lohistage
muusikafailid/-kaustad arvutist seadmele

;

Failide/kaustade kustutamiseks tehke
parem klõps nende peal. Valige
hüpikmenüüst delete“ (kustuta).

Valige peamenüüs , et leida muusikat loo järgi
(meta andmed või ID3 tag) (vaadake ka peatükki
Organiseeri oma muusikafaile“ leheküljel 13).

Alphabetically listed tracks (tähestikuliselt
järjestatud lood)

Alphabetically listed artists (tähestikuliselt
järjestatud esitajad)

Alphabetically listed albums (tähestikuliselt
järjestatud albumid)

Tracks listed in album order (lood järjestatud
albumi järgi)

Alphanumerically listed albums (numbriliselt
järjestatud albumid)

Tracks listed in album order (lood järjestatud
albumi järgi)

Valige peamenüüs , et leida muusikat kausta järgi
(vaadake ka peatükki Organiseeri oma
muusikafaile“ leheküljel 13).

Windows Media Player 11

1. MIX

2. My Computer Computer

MIX

3.
MIX

1. MIX

2. My Computer Computer

MIX

3.

MIX

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

“

“

“

(kõik lood)

(esitajad)

(albumid)

13

5. MUUSIKA


