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Üldine hooldus

Hoiatus

Hoiatus
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�
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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 vaid komplektisolevat tarkvara, et
vältida probleeme!

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

Ärge jätke patareisid (sisseehitatud akut või
seadmesse paigaldatud patareisid) liigse
kuumuse kätte, mida võivad põhjustada
otsene päikesevalgus, tuli või midagi
sarnast.

Plahvatusoht, kui patareid on valesti
asendatud. Asenda vaid sama tüüpi
patareidega.

Kuulmiskahjustuste vältimiseks ärge
kuulake mängijat pikka aega kõrgel
helitugevusel.

Info kasutus- ja säilitustemperatuuride
kohta:

Osade/lisaseadmete vahetamine:

Kuulamisohutus

Muutused

Autorikaitse informatsioon

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.

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.

�

�

�

Mängija maksimaalne väljundpinge ei ole
rohkem kui 150 mV.

1. Ohutusalane informatsioon



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.

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.

Teie toode sisaldab sisseehitatud taaslaetavat akut,
mis on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2006/66/EC.

Akut ei tohi hävitada tavalise majapidamisprügi
hulgas.

ž ž

Olge vastutustundlik! Austage
autoriõigusi.

Andmete logimine

Toote ümbertöötlemine

Hoiatus

�

�

Sisseehitatud aku eemaldamine lõpetab
garantii ja võib hävitada teie toote.

Järgmised aku eemaldamise ja hävitamise
samme võib teha ainult toote eluea lõpus.
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Olge vastutustundlik
Austage autoriõigusi



Selleks, et tagada teie toote funktsioneerimine ja
ohutus, viige oma toode ametlikku kogumispunkti
või teeninduspunkti, kus professionaalid saavad
eemaldada või asendada aku nagu 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.

Teade Euroopa Liidu jaoks

5
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Mis on kuulub komplekti? Ülevaade

Märkus

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

Mängijale laetud tarkvara

Mängijale laetud failid

Juhtnupud

1.

2. + / -

3. /

4. Ekraan

5. USB ühendus laadimiseks ja andmete
ülekandmiseks

�

�

Veenduge, et komplektis on järgnevad esemed:

Mängija

Kõrvaklapid

Kiire alustamise juhend

Ohutus- ja garantiileht

Seadmesse on laetud järgmine tarkvara:

Philips Device Manager (aitab teil uuendada
seadme MINI tarkvara).

Minge arvutis aadressile
www.philips.com/support.

Seadmesse on laetud järgmised failid:

Kasutusjuhend

Korduma kippuvad küsimused

Vajutage ja hoidke: mängija sisse- ja
väljalülitamine.

Vajutage: eelmise taseme juurde liikumine
või väljumine.

Vajutage: helitugevuse
suurendamine/vähendamine.

Vajutage ja hoidke: kiirelt helitugevuse
suurendamine/vähendamine.

Vajutage: eelmise/järgmise valiku juurde
liikumine.

Vajutage: eelmise/järgmise valiku juurde
liikumine.

Vajutage ja hoidke: kiire edasi/tagasi faili
raames otsing.

Vajutage: valikute tegemine või taasesituse
alustamine/katkestamine/jätkamine.

Vajutage ja hoidke: valikutemenüü kuvamine.

MINI

Philips Device Manageri saamiseks internetist:

MINI

Valikute nimekirjas:

Taasesitades:

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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6. RESET

7. MIC

8. �

Ülevaade peamenüüst

Ekraani sisse- ja väljalülitamine

�

�

�

�

�

�

�

�

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

Mikrofon.

3,5 mm kõrvaklapid.

Music (Muusika) Teie digitaalsete
muusikafailide
esitamiseks

Recordings
(Salvestised)

Folder view
(Kaustavaade) failide vaatamiseks

Settings
(Seadistused) seadistuste

muutmiseks

Peamenüüst saate teiste menüüde juurde
navigeerida klahvide / ja abil.

Eelmisele ekraanile naasemiseks vajutage
klahvi .

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

Ühelegi klahvile ei vajutata.

Minge .

Vajutage mõnele klahvile.

Menüü Re iim Milleks

Aja määramiseks

[Settings] > [Backlight]

Energiasäästureþiimist väljumiseks

þ

MINI

Salvestiste loomiseks

Kaustades olevate

Teie seadme

Peamenüüst teistesse menüüdesse
navigeerimine

�

�

... Teie uus mängija
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Laadimine Seadme sisse- ja väljalülitamine
Seadmel on sisseehitatud aku, mida saab
laadida arvuti USB pordi kaudu.

Lükake USB otsik välja:

Ühendage oma arvutiga.
Sisenete andmete ülekandmise re iimi.

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

MINI

1.
1) Vajutage nuppu, et USB otsik vabastada.
2) Lükake USB otsik välja.

2. MINI
� þ

�

3. Alustamine
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Muusikafailide liigutamine arvutist
mängijasse

Muusika leidmine mängijas

Muusika kuulamine

Organiseerige oma muusikafaile

Organiseeri muusikafaile kaustade järgi

Muusika leidmine loo järgi

Muusika leidmine kausta järgi

Taasesitamise valikud

Te saate järgmisel viisil muusikat oma arvutist
mängijasse liigutada:

Lohistage muusikafailid Windows
Explorerisse.
Nii saate oma muusika kaustadesse jaotada.

Ühendage oma arvutiga.
Sisenete andmete ülekandmise reþiimi.

Arvutis kas või all:

Leidke

Leidke soovitud muusikafailid/kaustad.

Lohistage arvutis muusikafaile/-kaustasid
seadmele .

Te saate ka muusikafaile erinevatesse kaustadesse
organiseerida.

Valige peamenüüs , et leida muusikat loo pealkirja
järgi (meta andmed või ID3 tag).

Valige peamenüüs , et leida muusikat kausta
järgi.

Valige ja hoidke reþiimis klahvi.
Vajutage klahvidele , et
valida .

Vajutage klahve , et valida
muusikafail.

Taasesitamise alustamiseks vajutage klahvile
.
Taasesitamine algab valitud loost.
Taasesitamise ekraanil kuvatakse info faili
kohta ning taasesitamise olek.

Taasesitamise ajal:

Vajutage ajutiseks peatamiseks ning
taasesitamise jätkamiseks klahvile .

Vajutage korduvalt klahvidele .

Vajutage ja hoidke taasesitamise ekraanil all
klahve .

Taasesitamise valikute valimiseks vajutage ja hoidke
muusika taasesitamise ajal all klahvi .

MINI

Muusikafailide liigutamine Windows Exploreri
abil

1. MINI

2. My Computer Computer

MINI

3.
MINI

[Local folder]

1.

2.

3.

Taasesitamise ekraanil muusikafaili valimiseks:

Hetkel mängiva loo kestel kiirelt edasi ja tagasi
kerimiseks:

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

Organiseerige muusikafaile loo järgi

Windows Media Player 11

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

peal.

/ ja

/

/

/

�

�

�

�

�

4. Muusika
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... Muusika

[Repeat]

[Normal]:

[Repeat One]:

[Repeat All]:

[Shuffle]:

[Intro]:

[Equalizer]

�

�

�

�

�

�

Kõikide lugude taasesitamine
järjekorras.

Hetkel taasesitatava loo
kordamine.

Kõikide lugude kordamine.

Kõikide lugude taasesitamine
juhuslikus järjekorras.

Iga käesolevas kaustas oleva loo
taasesitamine 10 sekundit.

Eelnevalt seadistatud heliseadistuste
valimine.
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5. Salvestised

Heli/hääle salvestamine

Salvestiste kuulamine

Nõuanne

� Te leiate oma salvestise avaekraanilt alt.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

Valige peamenüüst .
Ilmub salvestusekraan.

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

Vajutage klahvile , et salvestamist alustada
või salvestamine katkestada.

Vajutage klahvile , et salvestis salvestada.
Salvestised salvestatakse seadmesse
(failinime formaat: RECXXX, kus XXX on
salvestise number, mis genereeritakse
automaatselt).

Valige avaekraanilt .

Vajutage või klahve, et valida
salvestis.

Taasesitamise alustamiseks vajutage klahvile
.

Taasesitamise valikute valimiseks vajutage
hoidke taasesitamise ekraanil all klahvi .

�

�

�

�

�

�
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6. Kaustavaade

Mängijasse salvestatud muusikafailide vaatamiseks
ja taasesitamiseks minge vaatesse.

mängijaga tehtud häälsalvestiste jaoks.

Leidke failid nagu olete need organiseerinud
Windows Exploreris oma arvutis.

RECORD:

Failide leidmine, mille olete üle kandnud
Windows Exploeri abil:

�
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7. Seadistused

Menüüs tehke oma valikud seadme
kohta.

Vajutage klahvidele / , et teha valik.

Vajutage kinnitamiseks klahvile .

Kui sedmega ei tehta ühtegi tegevust, lülitub
see puhkereþiimi. Pärast eelnevalt määratud aega
lülitub puhkere iimis olev ekraan automaatselt välja.
Voolu säästmiseks valige võimalikult lühike
ajaperiood.

Valige menüüs sobiv ajaperiood.
Pärast valitud ajaperioodi aega lülitub
puhkereþiimis olev ekraan automaatselt
välja.

Vajutage mõnele klahvile.

Menüüs saate valida keele mängija
jaoks.

Kontrollige menüüst tarkvara versiooni,
kui uuendate oma seadme tarkvara.

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

[Settings]

1.

2.

MINI

Ajaperioodi määramiseks:

[Backlight]

Energiasäästure iimist väljumiseks

[Language]

[Version]

[Reset]

�

�

�

�

þ

Taustavalgus

Keel

Versioon

Tehase seadete taastamine

þ
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Philips Device Manageri paigaldamine

1. MINI

2. My Computer
Computer

3. Philips GoGEAR MINI
installer.exe

4.

Tarkvarauuenduste kontrollimine

1.

2. Philips Device Manager

3. MINI

4.
1) Sulgege Philips Device Manageri

dialoogiaken.
2) Tehke parema klahviga klõps

arvutiekraani paremas allnurgas
ikoonil ning valige “Check for updates”
(uuenduste kontrollimine).

Philips SA4MINXX Device Manager

Ühendage oma arvutiga.

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

Klõpsake ikoonil. Tehke
topeltklõps peal.

Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, et tarkvara
paigaldamine lõpule viia.

Veenduge, et arvuti on internetiga ühendatud.

Käivitage .
Kuvatakse dialoogiaken.

Ühendage oma arvutiga.
Kui seade on ühendatud, kuvatakse
tekstikastis “SA4MINXX”.
Te saate leida seadmes hetkel oleva
tarkvara versiooni.

Tarkvarauuenduste kontrollimiseks:

kontrollib uuendusi internetist.

�

�

�

�

Märkus

� Tarkvara paigaldamine nõuab, et
nõustuksite litsentsi tingimustega.

8. Seadme uuendamine Philips Device Manageri
abil
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… Seadme uuendamine Philips Device Manageri
abil

Tarkvara uuendamine

1.

2. MINI

MINI

Kui tarkvarauuendus on saadaval, siis järgige
ekraanile ilmuvaid juhiseid, et uuendus alla
laadida ja paigaldada.

Ühendage arvuti küljest lahti.
Pärast tarkvara uuendamise lõppemist
seade taaskäivitub ja seda on
võimalik uuesti kasutada.

�
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9. Probleemide lahendamine

Kui MINI 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 MINI all. Hoidke,
kuni mängija lülitub välja.

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

Klikkige oma arvutis

, et käivitada
rakendus.

Lülitage seade MINI välja enne kui jätkate.

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

Jätkake klahvi allhoidmist, kuni
tunneb seadme ära ning siseneb

taastamisre iimi.

Vajutage arvutis nupule ning järgige
instruktsioone programmis

, et taastamisprotsess lõpule viia.

Kui taastamine on lõppenud, ühendage seade
MINI arvuti küljest lahti.

Taaskäivitage seade MINI.

Kuidas ma seadme MINI taaskäivitan?

�

�

Philips Device Manager

1. Start > Programs >
Philips > Philips MP3 player > GoGear
SA4MINXX Device Manager
Philips Device Manager

2.

3.

4. Philips Device
Manager MINI

5. Repair
Philips Device

Manager

6.

7.

+

þ
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Vooluvarustus

Tarkvara

Ühenduvus

Heli

Heli taasesitamine

Meediamahutavus

Muusika ülekandmine

Ekraan

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Vooluvarustus: 95 mAh Li-ion polümeer
sisseehitatud taaslaetav aku

MP3 taasesitamise aeg
kuni 8 tundi

Philips Device Manager

Kõrvaklapid: 3.5 mm

USB: 2.0 High speed

Kanalieraldus: 40 dB

Sagedusvastus: 20 20 000Hz

Väljundvõimsus: 10.0 mW

Müra ja signaali suhe: 85 dB

Toetatud formaadid:

MP3
Bitimäär: 8-320 kbps

WMA (kaitsmata)
Bitimäär: 5-192 kbps

WAV

Sisseehitatud mälu mahutavus :

SA4MIN02 2 GB NAND Flash

SA4MIN04 4 GB NAND Flash

Lohistamine Windows® Explorer abil

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
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Märkus
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Tehnilised andmed võivad ilma ette
teatamata muutuda.

Taaslaetavatel akudel on kindel arv
laadimistsükleid. Aku eluiga ja
laadimistsüklite arv erineb kasutamise ja
seadistamise tõttu.

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

³ Ülekandekiirus sõltub
operatsioonisüsteemist ja tarkvara
seadistusest.

1
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Nõudmised süsteemile

10. Tehnilised andmed
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Märkused
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Tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.
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