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Üldine hooldus

Ettevaatust

Hoiatus

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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 kõrvaklappide pesale või aku lähedale,
sest vesi võib põhjustada suuri kahjustusi.

Läheduses olevad aktiivsed mobiiltelefonid
võivad mängijat segada.

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

Probleemide vältimiseks kasutage failide
haldamiseks (saatmiseks, kustutamiseks
jne.) komplektis olevat tarkvara!

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

Patareisid (patareide pakke ega paigaldatud
patareisid) ei tohiks jätta suure kuumuse
kätte, nagu päikesevalgus, lahtine leek või
midagi sarnast.

Ebakorrektselt paigaldatud patarei võib
plahvatada. Vahetage ainult sama või
võrdväärse tüübiga.

Ärge kuulake muusikat pikalt kõrgel
helitugevusel, et ära hoida võimalikke
kuulmiskahjustusi.

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.

Muudatused, 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.

Info kasutamise ja hoidmise temperatuuride
kohta:

Osade/lisaseadmete vahetamine:

Kuulamisohutus

Selle seadme maksimaalne pingeväljund ei
ole suurem kui 150 mV.

Muudatused

Autorikaitse informatsioon

�

�

�

1. Ohutusinformatsioon



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. Videod 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 kasutajaprofiile, logib see
seade mõnda infot/andmeid seadme püsimällu.
Neid andmeid kasutatakse, et identifitseerida ning
tuvastada vigu ja probleeme, mis kasutajad kogevad
seadme kasutamisel. Näiteks salvestatakse
muusikare iimis 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.

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 taaslaetavat akut,
mis on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2006/66/EC.
Akusid ei tohi hävitada tavalise majapidamisprügi
hulgas.

Olge vastutustundlik! Austage autoriõigusi.

Andmete logimine

þ

Ümbertöötlemine

Hoiatus

�

�

Sisseehitatud aku eemaldamine lõpetab
garantii ja võib hävitada teie toote.

Järgmiseid samme aku eemaldamise ja
ümbertöötlemise kohta tuleb teostada alles
toote eluea lõpus.

4

... Ohutusinformatsioon

Olge vastutustundlik!
Austage autoriõigusi.



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

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

See seade on vastavuses Euroopa Liidu
raadiointerferentsi nõuetega.

Euroopa Liidu märkus
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Mis kuulub varustusse?

Ülevaade

Märkus

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

Seadme jaoks mõeldud arvutitarkvara

Seadmesse paigaldatud failid

Juhtnupud

1.

2. + / –

3. /

�

�

Kontrollige, kas järgnevad esemed kuuluvad
varustusse:

Mängija

Kõrvaklapid

Kiire alustamise juhend

Infoleht ohutuse ja garantii kohta

Seade töötab koos järgnevate
arvutitarkvaradega:

(aitab teil uuendada
püsivara ja taastada mängijat)

Seadmesse on salvestatud järgmised failid:

Kasutusjuhend

Korduma kippuvad küsimused

Vajutage ja hoidke all: lülitab seadme
sisse/välja.

Vajutage: läheb ühe taseme võrra tagasi või
väljub.

Vajutage: suurendab/vähendab helitugevust.

Vajutage ja hoidke all: suurendab/vähendab
helitugevust kiiresti.

Vajutage: liigub järgmise/eelmise valiku
juurde.

Vajutage: liigub järgmise/eelmise faili juurde.

Vajutage ja hoidke all: kerib loo raames
kiiresti edasi/tagasi.

Vajutage: valikute tegemine või muusika
taasesitamise
alustamine/peatamine/jätkamine.
Vajutage ja hoidke all: kuvab
valikutemenüüd.

MINI

Philips Device Manager

Songbird (aitab hallata meediakogu arvutis ja
mängijas).

MINI

Valikute menüüs:

Taasesitamise ekraanil:�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Hankige Songbird aadressilt
www.philips.com/songbird.

6
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... Teie uus mängija

4. Ekraan

5. USB ühendus aku laadimiseks ja andmete
ülekandmiseks.

6. RESET

7. MIC

8. �

Koduekraan

Ekraani lülitamine sisse/välja

�

�

�

�

�

�

�

�

Kui seade ei reageeri ühelegi nupuvajutusele,
siis sisestage pastaka ots RESET auku.

Mikrofon

3,5 mm kõrvaklappide pesa

taasesitada muusikafaile

teha helisalvestisi

häälestuda FM-raadiojaamale;
salvestada FM-raadiojaamast

vaadata faile kaustas

muuta seadistusi

Koduekraanilt on teil võimalik siseneda
funktsionaalsetesse menüüdesse, kasutades
navigatsiooniklahve / ja .

Eelmisele tasemele naasmiseks või väljumiseks
vajutage korduvalt klahvi .

Voolu säästmise eesmärgil lülitub mängija ekraan
määratud ajaperioodi möödudes automaatselt välja,
kui:

ühtegi toimingut ei teostata mängijaga .

Minge (seadistused) >
(taustavalgus).

Vajutage suvalist nuppu.

Re iim Selleks, et:

MINI

MINI

Ajaperioodi valimiseks:

[Settings]
[Backlight]

Voolusäästmise re iimist väljumiseks:

þ

þ

Ekraanidel liikumine

�

�
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Aku laadimine

Seadme sisse ja välja lülitamine
Seadmel on sisseehitatud aku, mida saab
laadida arvuti USB pesa kaudu.

Libistage USB ühendus välja.

Ühendage arvutiga
Te olete nüüd ülekandere iimis.

Vajutage ja hoidke seadmel all klahvi, kuni seade
lülitub sisse või välja.

MINI

1.
1) Vajutage USB lahtilukustamiseks nuppu.
2) Libistage USB ühendus välja.

2. MINI
� þ

�

3. Alustamine



9

Muusika ülekanne mängijasse Muusika otsimine seadmes

Muusika taasesitamine

Muusikafailide organiseerimine arvutis

Muusika otsimine lauluinformatsiooni
järgi

Muusika otsimine failikausta järgi

Teil on võimalik kanda muusikat oma arvutist üle
mängijasse järgmistel viisidel:

Lohistage muusikafailid Windows Exploreris;
nõnda toimides saate te oma muusikakogu
organiseerida failikaustade kaupa.

Ühendage arvutiga.
Te olete nüüd ülekandere iimis.

Arvutis, (minu arvuti) või
(arvuti) all:

Leidke .

Leidke soovitud muusikafail/kaust.

Lohistage arvutis muusikafailid/kaustad
sse.

Kui laulud sisaldavad ka informatsiooni
(metaandmeid või ID3 tag'i), siis saab faile
lauluinformatsiooni järgi s automaatselt
organiseerida. Lauluinformatsiooni kontrollimiseks
või muutmiseks käivitage meediahaldustarkvara,
nagu näiteks .

Te võite oma muusikat organiseerida vastavalt
vajadustele ka kaustade järgi.

Valige koduekraanil , et otsida muusikat laulunime
(metaanded või ID3 tag) erinevates kaustades.

Valige koduekraanil , et otsida muusikat
kausta järgi.

reþiimis vajutage ja hoidke all nuppu .
Vajutage ja nuppu, et valida

(lokaalne kaust).

Vajutage või nuppu, et valida
muusikafail.

Vajutage nuppu, et alustada muusika
taasesitamist.

Taasesitamine algab antud loost.
Ekraanil on näha faili informatsioon ja
taasesitamise staatus.

Taasesitamise ajal:

Vajutage nuppu, et peatada ja jätkata
esitamist.

Vajutage korduvalt nuppu.

Vajutage ja hoidke taasesitamise ajal all
nuppu.

MINI

Muusikafailide lohistamiseks Windows
Exploreris:

1. MINI

2. My Computer
Computer

MINI

3.
MINI

Muusikafailide organiseerimine
lauluinformatsiooni järgi

MINI

Windows Media Player 11

Muusikafailide organiseerimine kaustade kaupa

[Local folder]

1.

2.

3.

Taasesitamisekraanil faili valimiseks:

Antud loo raames edasi ja tagasi kerimiseks:

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

þ

/

või

või

�

�

�

�

4. Muusika
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... Muusika

Muusika taasesitamise valikud

Muusika taasesitamise valikute tegemiseks vajutage
ja hoidke all taasesitamise ajal nuppu.�

[Repeat] (korduvesitus)

[Normal]

[Repeat One]

[Repeat All]

[Shuffle]

[Intro]:

[Equalizer] (ekvalaiser)

�

�

�

�

�

�

(tavaline): esitab kõiki laule
järjekorras.

(korda ühte): kordab antud
laulu.

(korda kõiki): kordab kõiki
laule.

(juhuesitus): esitab kõiki laule
suvalises järjekorras.

esitab kõiki antud kaustas olevaid
faile 10 sekundit.

Valige eelnevalt seadistatud heliseaded.
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Märkus

Nõuanne

�

�

Ühendage varustusega kaasas olevad
kõrvaklapid, kui te häälestute
raadiojaamale. Kõrvaklapid toimivad ka
antennina. Parema vastuvõtu saavuta-
miseks liigutage kõrvaklappide juhet.

Kui te kolite elama uude kohta (näiteks
uude linna või riiki), siis kasutage uuesti
automaatset häälestumist parima
vastuvõtu saavutamiseks.

Automaatne häälestumine

Raadiojaamade salvestamine

Automaatne häälestumine

[Auto Search]

2.

Manuaalne häälestumine

1.

[Save]

Salvestatud raadiojaama kustutamiseks

[Delete]

Kõikide salvestatud raadiojaamade kustutamiseks

[Delete All]

Raadio esmakordsel kasutamisel kasutage
raadiojaamade otsimiseks automaatset
häälestumist.

1. Vajutage ja hoidke reþiimis all nuppu.
Seejärel vajutage ja nuppu, et
valida (automaatne otsing).

Kõik kättesaadavad raadiojaamad
salvestatakse.

Vajutage korduvalt nuppu, et valida
salvestatud raadiojaam.

Kindla signaali või raadiojaama otsimiseks kasutage
manuaalset häälestumist.

Vajutage ja hoidke esitamisekraanil all
nuppu.

Te häälestute järgmisele raadiojaamale.

Parima häälestumise jaoks vajutage korduvalt
või nuppu.

Häälestuge raadiojaamale.

2. Vajutage ja hoidke raadio esitamisekraanil all
nuppu. Seejärel vajutage ja
nuppu, et valida (salvesta).
Antud raadiojaam salvestatakse.

Vajutage ja hoidke raadio esitamisekraanil all
nuppu. Seejärel vajutage ja
nuppu, et valida (kustuta).

Vajutage ja hoidke raadio esitamisekraanil all
nuppu. Seejärel vajutage ja
nuppu, et valida (kustuta

kõik)./

või

/

/

/
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

5. FM-raadio



Heli/hääle salvestamine FM-raadiost salvestamine

Salvestiste kuulamineNõuanne

Nõuanne

�

�

Minge koduekraanile. Te leiate salvestised
all.

Minge koduekraanile. Salvestised on ka
kättesaadavad all.

1.

2.

3.

4.

1.

[Start FM radio
recording]

3.

4.
> [Recordings

library] [FM radio
recordings]
RECORD RADIO

FMXXX.WAV

1.

2.

3.

4.

Valige koduekraanil .
Kuvatakse salvestamisekraan.

Veenduge, et mikrofon on heliallikale
võimalikult lähedal.

Vajutage nuppu, et alustada või peatada
salvestamist.

Vajutage nuppu, et salvestis salvestada.
Salvestised salvestatakse mängijasse.
(Failinime formaat: RECXXX, kus XXX on
salvestise number, mis genereeritakse
automaatselt).

Häälestuge reþiimis raadiojaamale.

2. Vajutage nuppu, et valida
(alusta salvestamist FM-raadiost).

Algab salvestamine FM-raadiost.

Vajutage nuppu, et peatada ja jätkata
salvestamist.

Salvestised salvestatakse
(salvestiste kogu) >

(FM-raadio salvestised) >
(salvestised) > (raadio).

(Failinime formaat: , kus XXX
on salvestise number, mis genereeritakse
automaatselt.)

Valige koduekraanil .

Salvestise valimiseks vajutage või
nuppu.

Taasesitamise alustamiseks vajutage
nuppu.

Vajutage ja hoidke taasesitamisekraanil all
nuppu, et valida taasesitamisvalikute vahel.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Vajutage nuppu, et salvestamine lõpetada.

�

12

6. Salvestised
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7. Kaustvaade

Valige vaade ja taasesitage muusikafaile, mis on
mängijas.

(salvesta): heli ja FM-raadio salvestiste
jaoks, mille te olete mängijaga teinud.

Määrake failide asukoht vastavalt sellele,
kuidas te paigutasite need arvutis Windows
Exploreris.

RECORD

Selleks, et leida faile, mis te olete ülekandnud
Windows Exploreris:

�
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8. Seaded

Valige (seaded) menüüs seadistus ja:

Vajutage / , et seadistus valida.

Vajutage , et kinnitada oma valik.

Ekraan lülitub ootereþiimi, kui ga ei teostata
ühtegi toimingut. Pärast eelnevalt määratud
perioodi lülitub ekraan automaatselt ootere iimist
välja. Aku säästmiseks valige võimalikult lühike
ajaperiood.

Valige (taustavalgus) menüüs
ajaperiood.

Peale valitud ajaperioodi lülitub
ootereþiimis olev ekraan automaatselt
välja.

Vajutage suvalist nuppu.

Keelemenüüs saate te valida mängija
keelt.

Kui te uuendate seadme püsivara toetatud
internetilehe kaudu, siis [Version] menüüs saate te
kontrollida püsivara versiooni.

Algseadistamise menüüs saate taastada
mängija tehaseseadistused. Failid, mis on mängijale
ülekantud, säilivad.

[Settings]

1.

2.

MINI

Ajaperioodi määramiseks:

[Backlight]

Energiasäästmisre iimist väljumiseks:

[Language]

[Reset]

�

þ

�

�

�

þ

Taustavalgus

Keel

Versioon

Algseadistamine
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Installeerige Philips Device Manager

1. MINI

2. My Computer
Computer

3. GoGEAR MINI

4.

Püsivara uuenduste kontrollimine

1.

2. Philips Device Manager

3. MINI

4.
1) Sulgege Philips Device Manageri

dialoogikast.
2) Arvutiekraani allosas tehke paremklikk

ikoonil ja valige Check for updates
(kontrolli uuendusi).

Philips SA4MINXX Device Manager

Ühendage arvutiga.

Valige arvutis (minu arvuti)
(Windows XP / Windows 2000) /
(arvuti) (Windows Vista / Windows 7 /
Windows 8).

Vajutage Philips ikoonil. Tehke
installer.exe peale topeltklikk.

Tarkvara installeerimiseks järgige ekraanile
ilmuvaid juhendeid.

Veenduge, et teie arvuti on ühendatud
internetti.

Käivitage .
Kuvatakse dialoogikasti.

Ühendage arvutiga.
Kui seade on ühendatud, siis kuvatakse
kastis SA4MINXX“ teksti.
Te näete seadme hetke püsivara versiooni.

Püsivara uuenduste kontrollimiseks:

kontrollib internetist uuendusi.

�

�

�

�

“

Märkus

� Installeerimine nõuab, et te nõustuksite
kasutustingimustega.

9. Püsivara uuendamine Philips Device Manager
tarkvara kaudu
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… Püsivara uuendamine Philips Device Manager
tarkvara kaudu

Püsivara uuendamine

1.

2. MINI
MINI

Kui püsivara uuendus on saadaval, siis järgige
ekraanile ilmuvaid juhiseid uuenduse
allalaadimiseks ja installeerimiseks.

Ühendage arvutist lahti.
taaskäivitub peale püsivara uuendust

ja on jälle kasutamiseks valmis.
�
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10. Probleemide lahendamine

Kui MINI ei tööta korralikult või kui ekraan hangub,
on teil võimalik seade algkäivitada kaotamata selle
juures andmeid.

Sisestage pastaka ots või mõni teine ese
all asuvasse taaskäivitamise (reset) auku.
Hoidke seda all, kuni seade lülitub välja.

Kui algkäivitamine ei õnnestu, taastage seade
tarkvara kaudu:

Käivitage , selleks
valige arvutis

.

Lülitage enne jätkamist välja.

Kui te ühendate arvutiga, vajutage ja
hoidke all helitugevusenuppu .

Hoidke nuppu all, kuni
tuvastab ja avatakse taastamisre iim.

is vajutage
(paranda) nuppu. Jälgige ekraanile ilmuvaid
juhiseid protsessi läbiviimiseks.

Kui taastamine on lõpetatud, ühendage
arvuti küljest lahti.

Taaskäivitage .

Kuidas ma saan MINI algkäivitada?

MINI

Philips Device Manager

1. Philips Device Manager
Start > Programs > Philips >

Philips MP3 player > GoGear SA4MINXX
Device Manager

2. MINI

3. MINI
+

4. Philips Device Manager
MINI

5. Philips Device Manager Repair

6. MINI

7. MINI

�

�

þ
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Vooluvarustus

Tarkvara

Ühenduvus

Heli

Heli taasesitamine

Meediamahutavus

Meedia ülekanne

Ekraan
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Vooluvarustus: 95 mAh Li-ioon polümeer
sisemine taaslaetav aku

Taasesitamise aeg
Muusika (.mp3): kuni 8h
Raadio: kuni 3,5h

Philips Device Manager

Kõrvaklapid 3,5 mm

USB 2.0 High speed

Kanalieraldus: 40 dB

Sagedusvastuvõtt: 20 Hz - 20 000Hz

Väljundvõimsus: 10,0 mW

Müratase signaalis: 85 dB

Toetatud formaadid:

MP3
Bitimäärad: 8-320 kb/s

WMA (kaitsmata)
Bitimäärad: 5-192 kb/s

WAV

Sisseehitatud mälu mahutavus

SA4MIN02 2 GB NAND Flash

SA4MIN04 4 GB NAND Flash

Windows Explorer (lohistamine)

LCD 128 x 64 pikslit.

Windows® XP (SP3 või uuem) / Vista / 7 / 8

Pentium III 800 MHz protsessor või kõrgem

518 MB RAM

500 MB kõvaketta ruumi

Internetiühendus

Windows® Internet Explorer 6.0 või uuem

CD-ROM

USB port

1

2

�

3

Märkus

�

�

�

�

Toote tehnilised andmed võivad ilma ette
teatamata muutuda.

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 kb/s MP3
formaadile.

Ülekandekiirus sõltub
operatsioonisüsteemist ja tarkvara
seadistamisest.

1

2

3

Nõuded süsteemile

11. Tehnilised andmed
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Toote tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.
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