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8. TEHNILISED ANDMED

Vooluvarustus

Tarkvara

Ühenduvus

Heli

Heli taasesitamine

Meediamahutavus

Meediaülekanne2

Märkus

H

H

H

1

2

3

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

1GB = 1 miljard baiti; saadavalolev
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 operatsiooni
süsteemist ja tarkvara seadistamisest.

Nõudmised süsteemile

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Vooluvarustus: 110 mAh Li-i on polümeer
sisemine taaslaetav aku

Taasesitamise aeg
Muusika (.mp3): kuni 6 tundi

Kiirlaadimine: 6-minutilise laadimise järel
saab muusikat kuulata 60 minutit

Philips Songbird: aitab uuendada tarkvara
ja muusikat üle kanda.

Kõrvaklapid 3.5 mm

USB 2.0 High speed

Kanalieraldus: 45 dB

Sagedusvastus: 20 - 18 000 Hz

Väljundvõimsus: 2 x 2,4 mW

Müratase signaalis: > 84 dB

Toetatud formaadid:

Mp3:
Bitimäärad: 8-320 kbps ja VBR
Sämplingumäär: 8, 11.025, 16, 22.050, 32,
44.1, 48 kHz

WMA (kaitsmata):
Bitimäär: 5-320 kbps
Sämplingumäär: 8, 11.025, 16, 22.050, 32,
44.1, 48 kHz

WAV

Sisseehitatud mälu mahutavus

SA4DOT02 2GB NAND Flash

SA4DOT04 4GB NAND Flash

SA4DOT08 8GB NAND Flash

Windows Explorer (lohistamise kaudu)

Songbird (sünkroniseerimine)

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

Pentium III 800MHz protsessor või kõrgem

512 MB RAM

500 MB kõvaketta ruumi

Internetiühendus

Windows® Internet Explorer 6.0 või uuem

CD-ROM drive

USB port

1

o

2

Toote tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kõik õigused kaitstud
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7. MÄNGIJA PARANDAMINE PHILIPS SONGBIRD KAUDU

Kui mängija ei tööta korrektselt või
ekraan hangub, on Teil võimalik mängija
algkäivitada ilma andmeid kaotamata.

mängija algkäivitamiseks sisestage
pastaka ots või mõni teine ese mängija
algkäivitamise (reset) auku. Hoide, kuni mängija
lülitub välja.

Käivitage oma arvutis
tarkvara.

Kui arvuti töötab peal,
käivitage
administraatorina. Klikkige parema
klahviga tarkvaral ja
valige .

tarkvaras:

Valige (seaded) >
(paranda mu Philipsi seade);

Valige hüpikmenüüst .

Ühendage mängija arvutiga.

Järgige ekraanil olevaid juhendeid, et lõpetada
parandamine.

SOUNDDOT

SOUNDDOT
SOUNDDOT

1. Philips Songbird

Windows 7
Philips Songbird

Philips Songbird
"Runs as Administrator"

2. Philips Songbird

Tools Repair my Philips
Device

SOUNDDOT

3.

Veenduge, et järgite ekraanil olevaid
juhendeid selle kohta, kuidas ühendada
mängija arvutiga.

4.

Kui Te ei saa mängijat algkäivitada reset nupu
abil, on Teil võimalik seda teha ka Philips
Songbird tarkvara kaudu.

H

H

H

H

Üldine hooldus

Hoiatus

H

H

H

H

H

H

H

H

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,
kuna vesi võib põhjustada suuri kahjustusi.

Läheduses olevad aktiivsed mobiiltelefonid
võivad mängijat segada.

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

Probleemide vältimiseks kasutage failide
saatmiseks, kustutamiseks jne. komplektis
olevat tarkvara.

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

Info kasutamise ja hoidmise
temperatuuride kohta:

Osade/lisaseadmete vahetamine:

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 lisatarvikuid.

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.

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Kuulake mõistliku helitugevusega:

Ohutu helitugevuse leidmine:

Kuulake mõistliku aja jooksul:

Tagage järgmiste juhiste järgimine
kõrvaklappide kasutamisel:

3

1. OHUTUSINFORMATSIOON
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Muutused

Autorikaitse informatsioon

Andmete logimine
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
mitteametlike koopiate tegemine 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
muusikare iimis ja raadiore iimis 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.

ž ž

… OHUTUSINFORMATSIOON

Olge vastutustundlik
Austage autoriõigusi

SOUNDDOT

Philips Songbird

SOUNDDOT

1.

2. SOUNDDOT

3. Philips Songbird

Start > Programs
> Philips > Philips Songbird

4. SOUNDDOT
Tools Check

for updated firmware

Philips Songbird

5.

SOUNDDOT

mängijat kontrollib sisemine
programm, mida nimetatakse tarkvaraks. Peale Teie
mängija ostu on välja antud uuemaid
tarkvaraversioone.

tarkvara kaudu on Teil võimalik
kontrollida uute tarkvarauuenduste olemasolu ja
installeerida neid interneti kaudu
mängijasse.

Veenduge, et Teie arvuti on internetiga
ühendatud.

Ühendage mängija oma arvutiga.

Käivitage oma arvutis .

Vajaduse korral klikkige
.

Klikkige mängija paneelil . Seejärel
valige hüpikmenüüst (seaded) >

(kontrolli uusi
tarkvarauuendusi).

kontrollib internetis
saadaval olevaid tarkvara uuendusi.

Järgige ekraanil olevaid juhendeid.
Tarkvarauuenduste alla laadimine ja
installeerimine toimub automaatselt.

mängija taaskäivitub peale
tarkvarauuenduste installeerimist ja on
kasutamiseks uuesti valmis.

H

9

9

9

Nõuanne

Märkus

H

H

Tarkvarauuendus ei mõjuta Teie
muusikafaile.

Oodake kuni uuendamine on lõppenud,
eemaldage seejärel mängija
arvuti küljest.

SOUNDDOT

13

6. TARKVARA UUENDAMINE PHILIPS SONGBIRD'I KAUDU
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Mängija sünkroniseerimine Philips
Songbird'i kaudu

Automaatse või manuaalse
sünkroniseerimise valimine

Automaatne sünkroniseerimine

Manuaalne sünkroniseerimine

Nõuanne

H Selleks, et valida samaaegselt mitu faili,
hoidke valikute tegemise ajal all klahvi.Ctrl

1. Philips Songbird

2.

Philips Songbird

Philips Songbird

1. Devices

2. Manual
Auto

3. Apply

Devices
Sync

1.

2. Add to Device
SOUNDDOT

SOUNDDOT

Käivitage arvutis .

Ühendage mängija arvutiga.
Kui mängija tuvastatakse arvuti poolt,
kuvatakse see tarkvaras.

Kui Te ühendate mängija esmakordselt Philips
Songbird tarkvaraga, kuvatakse Teile automaatse
sünkroniseerimise teade. Mängija sünkroniseerib
automaatselt tarkvaraga. Kui Te ei
vali automaatset sünkroniseerimist, on Teil võimalik
lülitada sisse manuaalne sünkroniseerimine.

Valige mängija (seadmed) alt.
Kuvatakse hüpikmenüü.

Valige hüpikmenüüst (manuaalne) või
(automaatne).

Valiku kinnitamiseks vajutage (rakenda).

Kui Te olete valinud automaatse
sünkroniseerimise, käivitatakse
automaatne sünkroniseerimine kohe, kui
ühendate mängija arvutiga.

Alternatiivselt on Teil võimalik valida
mängija (seadmed) alt ja klikkida

(sünkroniseeri).

Klikkige parema klahviga sisupaneelil oleva
valitud meediafaili peal.

Valige (lisa seadmele) >
.

Valitud failid kantakse üle
mängijale.

9

9

9

Automaatse või manuaalse sünkroniseerimise
valimiseks:

Selleks, et kanda valitud meediafailid
manuaalselt üle:

H

H

... MÄNGIJA SÜNKRONISEERIMINE PHILIPS SONGBIRD'I KAUDU
PERSONAALARVUTI MUUSIKAKOGUGA
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Toote ümbertöötlemine

Hoiatus

H

H

Sisseehitatud patarei eemaldamine lõpetab
garantii ja võib hävitada Teie toote.

Järgnevad instruktsioonid patareide
eemaldamise ja hävitamise kohta on
vajalikud ainult toote eluea lõpus.

Teade Euroopa Liidu jaoks

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

Kui see ratastega mahatõmmatud prügikasti märk
on toote küljes, tähendab see, et toode on osa
Euroopa Direktiivist 2002/96/EC.

Ärge kunagi visake oma toode 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.

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 allpool
näidatud:

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

See toode  on kooskõlas Euroopa Liidu
raadiosageduste nõudmistega.

… OHUTUSINFORMATSIOON



Mis kuulub varustusse?

Ülevaade

Märkus

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

Personaalarvuti tarkvara mängija jaoks

Mängijal oleva failid

Klahvid

1. ]

Kontrollige, kas järgnevad esemed kuuluvad
varustusse:

Mängija

Kõrvaklapid

USB kaabel

Kiire alustamise juhend

Ohutus- ja garantiileht

Järgmine personaalarvuti tarkvara võib mängijaga
töötada:

(võimaldab uuendada
mängija tarkvara ja sünkroniseerida
personaalarvutis olevat muusikat mängijaga).

Laadige oma arvutisse alla
aadressilt

www.philips.com/Songbird või
www.philips.com/support.

Järgmised failid on salvestatud mängijale:

Kasutusjuhend

Korduma kippuvad küsimused

Vajutage ja hoidke all: lülitab seadme sisse
või välja

Vajutage: peatab ajutiselt taasesitamise või
taastab taasesitamise

Vajutage taasesitamise ajal kaks korda:
lülitab juhuesituse sisse või väljas

H

H

H

H

H

H

H

Philips Songbird

Philips
Songbird

Philips Songbird tarkvara saamiseks:

2. TEIE UUS MÄNGIJA

6 11

... MÄNGIJA SÜNKRONISEERIMINE PHILIPS SONGBIRD'I KAUDU
PERSONAALARVUTI MUUSIKAKOGUGA

iTunes meediakausta määramine Jälgitava kausta määramine

1. Philips Songbird Tools
Options

2. Media Importer
iTunes Importer

3.

4. Import Library

Philips Songbird

Philips Songbird

1. Tools Options

2. Options Media Importer
Watch

Folders

3. Watch Folders

4. Browse

Philips Songbird

Valige tarkvaras
(seaded) > (valikud)…

Valige (meedia importija) ja
klikkige (iTunes importija).

Valige oma meediakogu asukoht ja tehke
valikud.

Klikkige (impordi meediakogu)
nupul, mis asub meediakogu asukoha kõrval.

Tarkvara impordib iTunes meediakogu
tarkvarasse.

Määrake tarkvaras jälgitav kaust
järgnevalt:

Valige (seaded) > (valikud).

Valige menüü alt
(meedia importija). Seejärel valige

(jälgitavad kaustad).

Valige alt näidatud kastike.

Klikkige (lehitse) ja märkige keskne
kaust (nt. D:\Songbird media) jälgitavaks
kaustaks.

Meediafaile lisatakse või kustutatakse
'ist vastavalt sellele, mis

on keskses kaustas.

9

9

Valige tarkvaras
a, et valida arvutist kaustad.

Muusikafailid lisatakse meediakogusse.

Philips Songbird File > Import
Medi

H

Muusikafailide importimine
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5. MÄNGIJA SÜNKRONISEERIMINE PHILIPS SONGBIRD'I KAUDU
PERSONAALARVUTI MUUSIKAKOGUGA

Philips Songbird

SOUNDDOT

SOUNDDOT

SOUNDDOT

SOUNDDOT

1.

2. Philips Songbird

1. Philips
Songbird

2.

3.

Philips Songbird

Philips Songbird
Philips Songbird

Philips Songbird

Philips Songbird

Philips Songbird

'i tarkvara abil on Teil võimalik:

Hallata muusikakogu arvutis;

Sünkroniseerida mängija
arvuti muusikakoguga;

Registreerida mängija
aadressil www.philips.com/welcome;

Uuendada mängija tarkvara
(vaadake peatükki "Tarkvara uuendamine
Philips Songbird'i kaudu" leheküljel 13).

Korrastada mängijat (vaadake
peatükki " Mängija parandamine Philips
Songbird'i kaudu" leheküljel 15).

Ühendage oma arvuti internetiga.

Laadige alla aadressilt
www.philips.com/Songbird või
www.philips.com/support.

Klikkige kaks korda alla laaditud
tarkvara .exe failil.

Kuvatakse hüpikmenüü.

Valige oma keel ja riik.

Järgige ekraanil olevaid juhtnööre, et
installeerimine lõpetada.

Teil on võimalik automaatselt kopeerida kõik oma
muusikafailid muusikakogusse, kui Te kopeerite
need kausta. Soovitatav on luua keskne kaust.

tarkvaras määrake see keskne
kaust jälgitavaks kaustaks (ingl. k. watch folder). Iga
kord kui Te käivitate tarkvara,
lisatakse või kustutatakse lood 'ist
vastavalt sellele, mis on keskses kaustas.

Looge arvutis keskne kaust, kuhu salvestate kõik
muusikafailid (näiteks D:\Songbird media).

Kui Te käivitate esmakordselt
tarkvara oma arvutis, tehke järgnevat, et importida
meediafailid tarkvarasse:

Valige iTunes meediakaust, et importida
juba eksisteeriv iTunes muusikakogu;

Valige keskne kaust, et otsida ja importida
muusikafaile.

Keskne kaust on
tarkvaras märgitud jälgitavaks
kaustaks.

H

H

H

H

H

H

H

Laadige Philips Songbird tarkvara alla oma
arvutisse

Installeerige Philips Songbird tarkvara oma
arvutisse

Keskse kausta loomine

Esmakordne käivitamine

9

9

Philips Songbird tarkvara
installeerimine arvutisse

Muusikafailide kogumine
personaalarvutist

Märkus

H Installeerimise lõpetamiseks on Teil vaja
nõustuda litsentsi kasutustingimustega.

Jälgitava kausta seadistamine

2. /

3. USB ühenduspesa seadme laadimiseks ja
andmete üle kandmiseks

4. Klamber

5. RESET

6. LED-indikaator

7.

H HH

Z

LED-indikaator ja helisignaalid

H

H

H

H

Vajutage: suurendab või vähendab
helitugevust

Vajutage ja hoidke all: liigub eelmise või
järgmise loo juurde

Sisestage pastaka ots auku, kui seade ei
reageeri ühelegi klahvivajutusele

Pesa 3,5mm kõrvaklappide ühendamiseks

LED-indikaator ja/või helisignaalid annavad Teile
märku mängija staatusest.

7
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3. ALUSTAMINE

Mängija laadimine Mängija sisse või välja lülitamine

Nõuanne

H

H

Kui patareitase on väiksem kui 15%,
hakkab punane indikaator vilkuma ja Te
kuulete kahte piiksu.

Taaslaetavatel patareidel on kindel arv
laadimistsükleid. Patareieluiga ja
laadimistsüklite arv sõltub selle
kasutamisest ja seadistamistest.

Automaatne lülitumine puhkereþiimi ja
välja lülitamine

SOUNDDOT

SOUNDDOT Sisse lülitamine:

Välja lülitamine:

mängijal on sisseehitatud patarei, mida
saab arvuti kaudu laadida kasutades USB pesa.

Keerake USB otsa, et ühendada
mängija arvutiga.

Laadimise ajal muudab indikaator oma
värvi vastavalt patarei laetuse tasemele.
Kui patarei on täis, valgustub roheline
indikaator.

Vajutage ja hoidke all nuppu, kuni roheline
või punane indikaatortuli valgustub.

Roheline indikaatortuli
valgustub. Muusika taasesitamine algab
automaatselt.

Punane indikaatortuli
valgustub. Kõlab üks piiks.

Sellel seadmel on automaatne puhkereþiimi
lülitumise ja välja lülitamise funktsioon, mis aitab
patareid säästa.

Kui seadmega ei teostata viie minuti jooksul ühtegi
toimingut (ei toimu taasesitust või ühtegi klahvi ei
vajutata), lülitub seade välja.

H

H

9

9

9

9

]
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4. MUUSIKA TAASESITAMINE

Muusika üle kandmine mängijasse

Muusika taasesitamine

Muusikafailide lohistamiseks Windows
Exploreris:

Loo otsimine

Helitaseme muutmine

Juhuesituse sisse või välja lülitamine

Teil on võimalik kanda muusikat arvuti
meediakogust mängijasse järgmistel
viisidel:

Lohistage muusikafaile Windows
Exploreris.

Sünkroniseerige Philips Songbird tarkvara
kaudu (vaadake peatükki "Mängija
sünkroniseerimine Philips Songbird'i
kaudu" leheküljel 10).

Veenduge, et olete mängija sisse lülitanud
(vaadake peatükki "Seadme sisse või välja
lülitamine" leheküljel 8).

Roheline indikaatortuli valgustub. Muusika
taasesitamine algab automaatselt.
Muusika taasesitamise ajal roheline
indikaatortuli vilgub.

Vajutage nupule , et ajutiselt peatada
taasesitamine või taastada taasesitamine.

Vajutage ja hoidke all nuppu, et
liikuda eelmise või järgmise loo juurde.

Kõlab üks piiks.

Vajutage nuppu.
Te kuulete taasesitamise ajal helitaseme
muutumist.

Vajutage taasesitamise ajal kaks korda klahvile
.
Te kuulete kahte piiksu. Roheline
indikaatortuli vilgub kaks korda.
Lugusid taasesitatakse juhuslikus
järjestuses.

Juhuesituse välja lülitamiseks vajutage kaks
korda klahvi .

Te kuulete ühte piiksu. Roheline
indikaatortuli vilgub ühe korra.
Lugusid taasesitatakse järjekorras.

SOUNDDOT

1.

2.

1.

2.

H

H

H

H

9

9

9

9

9

9

9

9

]

H HH

H HH

/

/

]

]

1. SOUNDDOT

2.
SOUNDDOT

Ühendage mängija arvutiga.

Lohistage arvutist My Computer või Computer
all muusikafaile arvutist
mängijasse.


