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1 OHUTUSINFORMATSIOON

Album

Üldine hooldus

Kogum muusikat/fotosid

Et vältida vigastusi või rikkeid:

Digitaalsete õiguste haldus (DRM)
Tehnoloogia, mis võimaldab püsiva kaitse digitaalsele sisule krüpteerides seda krüptograafilise võtmega. Volitatud vastuvõtjad
(või lõppkasutajad) vajavad luba, et seda sisu kasutada.
Foto

H

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

H

Ärge pillake mängijat maha ega esemeid mängija peale.

H

Pilt JPEG formaadis.
Kontekstimenüü
Menüü, mis sisaldab täideviivaid toiminguid / funktsioone, arvestades hetkeseadistusi.
Lendratas
SuperScrollTM kontseptsioon, kasutades ratta tehnoloogiat ja metafoore, näiteks energiasisestus defineerib kiirust,
aeglustumist.

H

H
H

MP3

Ärge asetage mängijat vette. Ärge laske vett ligi kõrvaklappide pesale või akule, vesi võib põhjustada suuri
kahjustusi.
Ärge kasutage alkoholi, ammooniaaki, bensiini või muid taolisi aineid sisaldavaid puhastusvahendeid. Need
kahjustavad teie mängijat.
Läheduses olevad aktiivsed mobiiltelefonid võivad mängijat segada.
Salvestage olulised failid. 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!

Helifaili formaat, tuntud ka kui MPEG 1 Audio Layer 3.

H

Nimekiri

Temperatuur

Nimekiri digitaalsest meediast.

H

Nimekiri käigu pealt

Kasutage kohas, kus temperatuur on alati 0-35 C (32-95 F)

H

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

H

Aku eluiga võib madalal temperatuuril lüheneda.

Nimekiri, mida saab luua mängijas, lisades oma lemmiklugusid, albumeid, artiste ja anre muusikaesituse ajal.
Rip
CD-lt muusika lõikamine. Lõigatud faile saab muuta teistesse vajalikesse formaatidesse.Page 66
Root-menüü
Peamenüü.
Palad

Asendusosad/aksessuaarid
Külastage www.philips.com/support või www.philips.com/usasupport (USA elanikele) või kontakteeruge meie
Kliendi Abiliiniga (telefoninumbri leiate kasutusjuhendi esilehelt), et tellida asendusosi või aksessuaare.

Kuulamisohutus

Üksik muusikalugu.
Pealkiri

Kuulake keskmisel helitugevusel.

Suurim üksus digitaalse meedia sisust. Võib olla näiteks CD pealkiri.

Kõrvaklappidest kõrgel helitugevusel kuulamine võib kahjustada kuulmist. See toode toodab helisid kõrgetel
detsibellidel, mis põhjustavad kuulmiskahjustusi tavalisele inimesele, isegi, kui heli on tugev alla minuti.
Kõrgemad detsibellid on mõeldud neile, kel on juba kuulmiskahjustused.

Pisipilt
Vähendatud versioon fotost, kasutatakse näiteks sisukordades.
SuperscrollTM
Philipsi kaubamärk, navigatsioonivõimalus, mis laseb kiiresti pikki nimekirjasid sirvida.
Sünkroniseerimine
Digitaalse meediafailide säilitamine kaasaskantavatele seadetele. Vaja on failide kopeerimist arvutist seadmele, info uuendamist
seadmel või kustutamist seadmelt.
Þanr
Kindlat tüüpi muusika.

Heli võib olla petlik. Aja jooksul muutub teie kuulmine kõrgemate toonide suhtes. Pärast pikaajalist
kuulamist võib “normaalne” olla tegelikult liiga vali ja teie kuulmist kahjustav. Selle eest hoidumiseks,
seadistage helitase turvalisele tasemele.
Turvalise helitugevuse saavutamine:
H

Valige madal helitugevus

H

Tugevdage aeglaselt helitugevust, kuni te kuulete mugaalt ja selgelt, ilma moonutusteta.

Kuulake mõistliku aja jooksul:

WAV
Meediafaili formaat.

H

Pikaajaline heli kuulamine, isegi turvalisel tasemel, võib põhjustada kuulmiskahjustusi.

Windows Media Audio (WMA)

H

Kasutage on mängijat mõistlikult ja pidage kuulamises pause.

Helifail Windows Media Format-is. Kodeeritud Windows Media Audio koodidega.

Lugege kindlasti kõrvaklappide kasutuse kohta
H

Kuulake oma mängijat mõistliku heliga mõistliku aja jooksul.

H

Olge ettevaatlik, et te ei tugevdaks heli, kui teie kuulmine muutub.

H

Ärge keerake heli nii tugevaks, et te ei kuule, mis ümberringi toimub.

PHILIPSil on õigus muuta seadme disaini- ning tehnilisi omadusi tootearenduseks ilma eelnevalt teatamata.

H

Te peaksite olema ettevaatlik või ajutiselt kuulamise katkestama, kui on tekkinud ohtlik situatsioon.

Spetsifikatsioone võib muuta ilma eelneva hoiatuseta.

H

Olge vastutustundlik
Austage autoriõigusi

Toode on Koninklijke Philips Electronics N.V või nende vastavate omanike omand.

Ärge kasutage kõrvaklappe, kui juhite mootorsõidukit, jalgratast, rulalauda vms; see võib tekitada
liiklusohtliku olukorra, pealekauba on see paljudes paikades ebaseaduslik.

2007 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Kõik õigused kaitstud
www.philips.com
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Tähelepanu (mudelitele, millel on komplektis kõrvaklapid):
Philips garanteerib mängijate maksimaalse võimaliku helitugevuse ja helikvaliteedi ainult originaalsete
kõrvaklappidega. Kui need vajavad vahetamist, soovitame pöörduda oma varustaja poole, et tellida originaalsed
Philipsi klapid.

Autorikaitse info
Kõik teised brändid ja tootenimetused on vastavate organisatsioonide või ettevõtete kaubamärgid.
Internetist või CD-delt 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.
Käesolev toode on kaitstud Microsoft Corporation'i intellektuaalse omandi õigustega. Selle tehnoloogia kasutamine
või levitamine teistes toodetes ilma Microsofti või autoriõigust omava Microsofti haru loata on keelatud.
Sisutootjad rakendavad käesolevas seadmes kasutatava Windows Media tarkvara (“WM-DRM”) puhul sisu kaitseks
digitaalsete õiguste haldamistehnoloogiat, et kaitsta sisu (“Turvatud sisu”) intellektuaalse omandi, sh autoriõiguste
seadusevastase omastamise eest. Seadmes on kasutusel WM-DRM tarkvara, mis mängib Turvatud Sisu (“WMDRM tarkvara”). Kui selle seadme WM-DRM tarkvara turvalisust on rikutud, võib Microsoft (kas omal käel või
Turvatud Sisu omanike palvel) tühistada antud WM-DRM tarkvara õigused omandada uusi Turvatud Sisu
kopeerimis- kuvamis- ja/või esitamislitsentse. Tühistamine võib takistada seadme abil ka säilitada, kopeerida,
kuvada ja/või esitada Turvatud Sisu, mida olete eelnevalt oma seadmes säilitanud. Tühistamine ei mõjuta WM-DRM
tarkvara võimet esitada kaitsmata sisu. Kui laete internetist või arvutist alla litsentsi Turvatud Sisu kasutamiseks,
saadetakse seadmesse tühistatud WM-DRM tarkvara nimekirja. Microsoft võib koos sellise litsentsiga Turvatud
Sisu omanike nimel laadida Teie seadmesse tühistusnimekirju, mis võivad piirata Teie seadme võimet kopeerida,
kuvada ja/või esitada Turvatud Sisu.
Tühistamise korral võib Philips üritada pakkuda tarkvarauuendusi, et osaliselt või tervikuna taastada Teie seadme
tühistatud õigusi saata, säilitada, ligi pääseda, kopeerida, kuvada või esitada Turvatud Sisu. Siiski ei lähtu selliste
tarkvarauuenduste tegemise õigus ainult Philipsist.

8 TEHNILINE INFO
Toide
H

H

Kokkuvõtteks - Microsoft, Turvatud Sisu omanikud ja Turvatud Sisu levitajad võivad keelata või piirata Teie ligipääsu
Turvatud Sisule. Samuti võivad nad tühistada seadme võime saata, säilitada, kopeerida, kuvada ja/või esitada
Turvatud Sisu ka siis,
kui olete selle eest maksnud. Ei Teie ega Philipsi nõusolekei ole vajalik selleks, et keelata, takistada või mõnel muul
moel piirata Teie ligipääsu Turvatud Sisule või tühistada seadme võime saata, säilitada, ligi pääseda, kopeerida,
kuvada ja/või esitada Turvatud Sisu.
PlaysForSure, Windows Media ja Windowsi logo on Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärgid USAs ja/või
teistes riikides.

Andmete logimine
Philips on pühendunud Teie toote kvaliteedi täiustamisele ja Philipsi kasutaja kogemuse kvaliteedi tõstmisele. Et
kasutusprofiil oleks arusaadav, logib seade andmeid kasutamise kohta seadme püsimälusse. Neid andmeid
kasutatakse vigade või probleemide leidmiseks ja identifitseerimiseks, mis võivad Teie seadmel kasutamise käigus
ilmneda. Need andmed võivad olla taasesituste pikkuste kohta muusikareþiimis, taasesituste pikkuste kohta tuunerreþiimis, selle kohta, kui sageli ilmnes teade “aku tühjeneb” jne. Logitud andmed ei avalda sisu ega keskkonda,
mida kasutati ega allalaetu allikat. Logitud andmeid kasutatakse AINULT siis, kui kasutaja toob seadme Philipsi
teenindusse ja AINULT vea avastamise ja vältimise lihtsustamise eesmärgil. Logitud andmed tehakse kasutaja soovi
korral kasutajale kättesaadavaks.

6

4 tundi täis laadimiseks, 1 tund
kiirlaadimiseks

Mõõdud
H

93.5 x 47.5 x 9.5 mm

H

H

H

H

Valge taustavalgusega LCD 176x 220 pikselit,
65K värve

Heli
H
H

Kanalieraldus 35 dB
Ekvalaiseri seaded: Concert EX/Rock / Funk /
Techno/ Jazz / Classic / Hip-hop / Spoken
word / Custom / Off

H

Sagedusvastus: 20-16 000 Hz

H

Müra tase signaalis: > 82dB

H

Väljundvõimsus (RMS): 2x5 mW (16 oomi)

Videoesitus
H
H

Esitusaeg 2 tundi*
Kokkupakkimisformaat WMV (30fps, 512
kbps, 320 x 240 pikslit) DRM toetab onlinepoode, mis kasutavad Windows Media Digital
Rights Management 10 allalaadimist
omamaks ja registreermaks muusikat; ning
omamaks, registeerimaks ning rentimaks
videosid.

Fotoesitlus
H

tuunija FM stereo

Meediamahutavus
H

48g

Ekraan

ID3-märgise toetus
Albumi tiiti ja artisti nimi, pala pealkiri ja artisti
nimi.

Tuunija / Vastuvõtt / Ülekanne

Kaal

Philips ei garanteeri, et pärast õiguste tühistamist saab selliseid tarkvarauuendusi läbi viia. Kui need uuendused ei
ole kättesaadavad, ei pruugi seade võimaldada (isegi mitte eelnevalt säilitatud) Turvatud Sisu saatmist, säilitamist,
kopeerimist, kuvamist ja/või esitamist.
Isegi kui sellised tarkvarauuendused on kättesaadavad, ei pruugi nad võimaldada Teie seadmel saata, säilitada,
kopeerida, kuvada ja/või esitada Turvatud Sisu, mida olete oma seadmes varem säilitanud. Mõnel juhul võib
osutuda võimalikuks sisu saatmine arvutist. Teistel juhtudel tuleb teil varem omandatud Turvatud Sisu uuesti osta.

Toide: 630mAh Li-on sisemine korduvlaetav
patarei*

Sisseehitatud mälu mahutavus:
SA511X 1GB NAND Flash+
SA512X 2GB NAND Flash+
SA514X 4GB NAND Flash+

Ühendavus
H

Kõrvaklapid 3.5mm, USB 2.0++, Philips
dokkimisühendus 5V DC

Programmid
H

H

H

Muusika ülekandmiseks kasutage Windows
Media Player 11-t.
Videote ülekandmiseks teise formaati kasutage
Media Converterit.
Data-failidega tegutsemiseks kasutage Windows
Explorer-it.

Nõuded süsteemile
H

Windows® XP (SP2 või kõrgem)

H

Pentium III 800MHz protsessor või kõrgem

H

256MB RAM

H

200MB kõvaketta ruumi

H

Internetiühendus

H

Microsoft Internet Explorer 6.0 või uuem

H

CD-ROM

H

USB pesa

formaaditoetus JPEG

Heli esitamine
H

H

Esitusaeg 20 tundi
20 stundas **
Kokkupakkimise formaat: MP3 (8-320 kbps ja
VBR), WMA (32-192kbps, sämplingu määr: 8
11.025, 16 22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz)

*

Taaslaetavatel patareidel on limiteeritud arv laadimistsükleid ja see vajab lõpuks asendamist. Patarei eluiga
ja laadimistsüklite arv sõltub kasutamisest ja seadetest.
+ 1MB = 1 miljon baiti, olemasolev maht on väiksem
1GB = 1 miljard baiti, olemasolev maht on väiksem
Täielik mälumaht ei pruugi olla kasutuseks saadaval, kuna osa mälust kulub mängijale. Mahtuvus on
mõeldud 4-minutiste lugude ja 64 kbps WMA formaadile.
++ Tegelik saatmiskiirus võib varieeruda sõltuvalt operatsioonisüsteemist ja tarkvara konfiguratsioonist.
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Pärast ülekannet pole mängijas muusikat
Kui te ei leia lugusid, mille olete mängijasse ülekandnud, tehke järgmist:
H

H

Kas kasutasite ülekandmisel Windows Media Player-it? Failid, mis kantakse üle teiste programmide abil,
tuntakse ära kui data-failid. Need ei ilmu muusikakogus ning neid ei saa mängijas esitada.
Kas palad on MP3 või WMA formaadis? Teisi formaat mängija ei esita.

Mu mängija jookseb kokku.
1. On harv juhus, et mängija kokku jookseb. Kui see siiski juhtub, algseadistage mängija (torgake nõelega
reset auku mängija tagaküljel, hoidke, kuni mängija välja lülitub. Lülitage mängija uuesti sisse).
Märkus
Olemasolev sisu mängijas ei kustu.
2.

Kui midagi ei juhtu, laadige patareid vähemalt nelja tunni jooksul ja proovige mängijat sisse lülitada või
algseadistada. Kui ka see ei aita, peate proovima mängijat parandada Philips Device Manager-iga.

Mängija on täis ja mul on vähem lugusid, kui ma teadsin seal olevat.
Teie mängijal on lugude talletamiseks sisemälu. Vaadake mängija seerianumbrit, et näha täpset mälusuurust. Te
saate salvestada rohkem lugusid, kui kasutate WMA laiendiga lugusid 64kbps+ bitreidiga.
+
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Vananenud toote ära viskamine
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.
Palun otsige infot kohalike jäätmekäitluspunktide kohta, mis koguvad elektroonilisi ja elektrilisi tooteid.
Palun järgige seadusi ja ärge visake toodet oma majapidamisprügi hulka. Õige ümbertöötlemine aitab vältida
ohtu keskkonnale ja inimeste tervisele.

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

Märge Euroopa Liidule
Toode on kooskõlas Euroopa Liidu raadiosageduste nõudmistega.

Mahtuvus baseerub 4 minutil loo kohta ja 64kbps WMA kodeering.
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2 TEIE UUS MÄNGIJA

7 KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Teie uue mängija saab teha järgnevat:
H

H

MP3 ja WMA esitus
WMA toetus kaasab ka Windows Media DRM kaitstud WMA esitus online-poodidest (allalaadimine ja
registreerumissisu).

1. Algseadistage mängija, vajutades nõelaga algseadistuse auku, mis asub mängija
taga.
2. Avage Philips Device Manager: Start > Programs > Philips Device Manager. Valige Repair table.

Video (WMV) esitus
Te saate kasutada Media Converter-it (CD-ROM-il kaasas), et teised videofailide formaadid muuta WMV-ks.

H

FM raadio

H

Fotode vaatamine

2.1 Mis on karbis?
Mängijaga on kaasas
3. Samal ajal, kui vajutate Vol oma seadel, ühendage see arvutiga.
4. Vajutage Yes, kui näete ekraani, võite Vol + vabastada.

Mängija

Kõrvaklapid

USB juhe

Kiire alustamise
juhend
5. Valige seade nimi (SA51xx).

CD-ROM Windows Media Player 11, Philips Device
Manager, MediaConverter Philipsi jaoks, Kasutusjuhendi
ja Korduma Kippuvate Küsimustega.

6. Pärast paranduse lõppu vajutage OK ning jätkake mängijaga nagu tavaliselt.

2.2 Võimalikud lisaaksessuaarid
Leiate lisaaksessuaare www.philips.com/GoGearshop (Euroopa) või www.store.philips.com (USA).

2.3 Toote registreerimine
Soovitame tugevalt, et te registreeriksite oma toote, et saaksite vaba juurdepääsu uuendustele. Toote
registreerimiseks palun minge www.philips.com/register või www.philips.com/usasupport (USA elanikele), nii et
saaksime teid koheselt uuendustest teavitada.

8
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Kui teil esineb probleeme, vaadake järgmised punktid läbi. Vaadake FAQ-d ka www.philips.com/support lehelt.
Konsulteerige edasimüüjaga kui te ei suuda probleemile lahendust siit või Internetist leida.

3 ALUSTAMINE
3.1 Klahvide ja ühenduste ülevaade

Hoiatus!
Te ei või ise mängijat parandama hakata, kuna see rikub garantiid!

1

Klahv üles

Mängija jätab lugusid vahele

2

Vasakule / tagasi klahv

Vahelejäetud lugu võib olla kaitstud. Teil ei pruugi olla selle loo mängimiseks õiguseid. Kontrollige loo õigusi loo
allikast.

3

Mängi / paus klahv

Mängija on Windows-i jaoks tundmatu

4

Tagasikerimine /eelmine klahv

5

MENU (menüü) klahv

Mängija ei lülitu sisse

6

Alla klahv

Seade patarei võib olla tühjaks saanud. Palun laadige mängijat.

7

USB ühendus

8

Kõrvaklappide pesa

9

LOCK (lukustus) klahv

On / Off klahv

Tehke kindlaks, kas teie arvutis on Windows XP (SP2 või kõrgem).

10 Parem / valiku klahv
11 Edasikerimine / järgmine klahv
12 Heli tugevamaks/madalamaks klahv
13 Algseadistus

Kui seadel tekib veateade, ühendage mängija arvytiga ning kasutage Philips Device Manager-i mängija
taastamiseks.
Tähtis! Mängija sisu (muusika, video, fotod, salvestused jt) kustutatakse, kui mängijat taastatakse. Pärast
parandust sünkroniseerige mängija uuesti ning kandke muusika jm tagasi mängijasse.

Menüü

Kuhu

LOCK

Kõikide klahvide lukustamine

]

Esitage lugusid / pange pausile
Hoidke all, et sisse või välja lülitada

^

Eelmise loo juurde naasmine
Tagasikerimine

_

Järgmise loo juurde liikumine
Edasikerimine

+ VOLUME -

Helitugevuse seadistamine

q

Eelmise menüütaseme / valiku juurde naasmine

Q

Valiku tegemine
Järgmise valiku juurde minemine

56

\/[

Nimekirjade sirvimine

MENU

Menüüvalikute juurde pääsemine

9
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3.2 Peamenüü

5.11 Kasutage mängijat data-failide kandmiseks ja talletamiseks

Menüü

Kuhu

Music (Muusika)

Mängige muusikapalasid

Videos (Video)

Vaadake videosid

Pictures (Fotod)

Vaadake fotosid

Raadio

Kuulake FM raadiot

Settings (Seadistused)

Mängija seadistuste muutmine

Now Playing (Hetkel mängib)

Minge esitusekraanile

Te saate mängijast kasutada ka selleks, et kanda oma data-faile.

3.3 Installeerimine

6 MÄNGIJA UUENDAMINE

Oluline! Palun installeerige esmalt tarkvara CD-ROM'ilt!
Süsteemi nõuded:

Teie mängijat kontrollitakse siseprogrammi (püsivara). Uued versioonid püsivarast võivad ilmuda ka pärast seda,
kui olete toote juba ostnud.

H

Windows XP (SP2) või Vista

H

Pentium III 800MHz protsessor või kõrgem

H

256 MB RAM

H

200 MB kõvakettaruumi

Instlleerige Philips Device Manager kaasasolevalt CD-lt või laadige see alla www.philips.com/support või
www.philips.com/usasupport (USA elanikele).

H

Internetiühendus

Pärast installeerimist ühendab Philips Device Manager end automaatselt Internetiga ning kontrollib uuendusi.

H

Microsoft Internet Explorer 6.0 või uuem

H

CD-ROM draiv

6.1 6.1Püsivara uuenduste käsitsi kindlaks tegemine

H

USB ühendus
Oluline! Te vajate Windows XP Service Pack 2-te, et installeerida ja käivitada seda tarkvara.
Windows XP kasutajatele
Kui teil ei ole seda süsteemi, küsitakse teilt, kas soovite Service Pack-i installeerida. Palun tehke seda,
lõpetage ülejäänud tarkvara installeerimised ja alles seejärel ühendage mängija,
See on vajalik, et tagada teie mängija normaalne töötamine, kui see on ühendatud arvutiga.
Windows Vista kasutajatele Euroopas
Kui teil on Windows Vista N versioon, installeerige Media Restore Pack enne mängija kasutamist.

1. Sisestage kaasasolev CD oma arvuti CD-draivi.

Tarkvara programm Philips Device Manager jälgib mängija püsivara staatust ning annab teile teada, kui uus
püsivara on saadaval. Te vajate selleks Internetiühendust.

Tehke kindlaks, et teie mängija on laetud.
1. Ühendage mängija arvutiga.
2. Avage Philips Device Manager no Start > Programs > Philips Device Manager.
3. Valige seade.
4. Klikkige Update.
>

Philips Device Manager kontrollib, kas uus püsivara on saadaval ja salvestab selle teie mängijasse.

5. Kui Update completed ilmub ekraanile, klikkige OK ja ühendage mängija arvutist lahti.
>

Ilmub teade Updating firmware.
Mängija teeb restardi pärast uuenduste lõpetamist. Teie mängija on taas kasutuskõlblik.

2. Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, et Windows Media Player-i, MediaConverter Philips jaoks ja Philips
Device Manager-i installeerimist lõpule viia.
3. Kui installatsiooniprogramm ei alga automaatselt, leidke CD-sisu Windows Exploreri abil ja käivitage
programm .exe laiendiga failil kaks korda vajutades.
Kaotasite oma CD? Ärge muretsege, te saate vajalikud programmid alla laadida ka www.philips.com/support või
www.philips.com/usasupport (USA elanikele) lehelt.
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Apraksts

3.4 Ühendamine ja laadimine

Märkige linnuke

Võimaldage kujunduse näitamist

Teie mängijat laetakse, kui see on ühendatud teie arvutiga.

Videokujundus

Märkige linnuke

Võimaldage kujunduse näitamist

Unereþiim

Off/15/30min/1 /1.5/2 tundi

Valige unereþiim mängija
väljalülitamiseks automaatselt
pärast 15,30,60,90,120 minutit

Kuupäev ja aeg

Kuupäeva formaat

Päev/Kuu/Aasta

Valige kuupäevaformaat

Ajaformaat

12-hrs / 24-hrs

Valige ajaformaat

Aja seadistamine

Tund/ Minut /Sekund

Sisestage andmed

Ajanäit

Märgistage kast

Aja ekraanil näitamine

Seade

Märgistage kast

Märkige linnuke kui soovite
kuulda klahvidele vajutades heli.

Kõrvaklapid

Märgistage kast

Märkige linnuke kui soovite
kuulda klahvivajutuse ajal heli
kõrvaklappide kaudu.

Infokokkuvõte

Mahtuvus, vaba ruum,
seade ID, FW
versioon, toelehekülg

Mängija info kuvamine

Iestatîjums

Opcijas

Albumikujundus

Klahvivajutusheli

Vairâk opciju

Kõnekeskused

Kuvab keskuste numbrid

Esitusnumbrite
nullimine

Reset/Cancel

Valige Reset, et nullida Enim
mänginud loend

Raadioseadistused

Sagedusregiooni
valimine

Euroopa/USA/Aasia/Jap Valige regioon
an

Tehaseseaded

Tehaseseadete
taastamine

Restore/Cancel
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3.4.1 USB kaabli kasutamine

Ühendage kaasaolev USB juhe oma arvutiga, et mängijat laadida ning infot üle kanda. Teie arvuti peab olema
kõrgvõimeline, et laadimist teostada.
Märkus Laadige oma mängijat enne esimest kasutamist vähemalt viis tundi.
Patarei* on täis (100%) pärast nelja tundi laadimist.
Mängija on täielikult laetud, kui laadimisanimatsioon lõpeb ja
ilmub ekraanile. Teie täislaetud
mängija pakub kuni 20 tundi* muusikaesitus või 2 tundi* videoesitust.
*

Taaslaetavatel patareidel on kindel arv taaslaadimisi ning neid peab asendama. Patarei kestvus ja
laadimistsüklite arv varieerub kasutusest ning seadistustest

Valige Restore, et taastada
tehaseseaded

11
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5 DETAILSED OPERATSIOONID
Seadete menüüs on võimalikud järgmised valikud:

Patarei täituvuse tasemed on järgmised:
Patarei on täis

Seaded

Võimalused

Patarei on 2/3 täis

Keel

English, French, German, Spanish, Dutch,
Swedish, Portugese, Simplified Chinese,
Traditional Chinesed, Korean, Japanese

Valige keel, mida mängijas
kasutada

Esitusmoodul

Shuffle

Märgi kast

Valige laulude esitusviis, märkides
kasti linnuke.

Repeat

Repeat All / Repeat 1 /
Off

Valige laulude esitusviis, märkides
kasti linnuke.

Patarei on pooltäis
Patarei on peaaegu tühi

Veel võimalusi

Patarei on tühi
Kui patarei on peaaegu tühi, ilmub ekraanile hoiatusteade ning hakkab vilkuma ja häiretooni väljastama. Kui
kuulete kahekordset piiksu, lülitab mängija end 10 sekundi jooksul välja.

Märkus
Kui patareid on peaaegu tühjad, vilgub ekraanil
. Teie mängija lülitub välja 60 sekundi jooksul.
Mängija salvestab kõik seadistused ja lõpetamata salvestused, enne kui välja lülitub.
3.5

12

Heliseadistused

Off, Rock, Funk, Techno, HipHop, Classical,
Jazz, Spoken Word, Custom

Ekraanivõimalused

Taustvalgus

10 / 30 / 40 / 60 sek

Valige, millise aja järel taustvalgus
välja lülitub.

Heledus

6 levelit

Valige taustvalguse ja
ekraaniheleduse võimaluste seast.

Valige sobivaim ekvalaiser.

Ekraanisäästja

Off / Demo / Kell

Personaliseerimine

Teema

Teema 1 / Teema 2

Valige võimaluste seast

Muusikamenüü

Hiljuti lisatud,
nimekirjad, artistid,
albumikujundus,
album, aasta, hinnang,
þanr

Valige muusikamenüü seaded

Videomenüü

Nimekirjad, hiljuti
lisatud, videokujundus,
esitajad, þanr, hinnang

Valige videomenüü seaded

Muusika ja fotode ülekanne

Te saate muusikat ja fotosid üle kanda, kasutades Windows Media Player-it. Vaadake Fotode ja muusika
organiseerimine ja ülekanne Windows Media Player 11-ga sektsiooni siitsamast käsiraamatust.

Kirjeldus

Valige sobiv ekraanisäästja või
paigaldage selleks kell.
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5.9.6 Jaama salvestamine

3 ALUSTAMINE
3.6

Videoülekanne
Oluline!
Kui teie arvutis on DRM-iga kaitstud videod, tehke kindlaks, et need oleksid vähemalt ühe korra Windows
Media Player-is esitatud, enne, kui kannate need mängijasse (kasutades MediaConverter Philips jaoks).
Kasutage MediaConverter Philips jaoks, et videofaile sobivaks ekraanisuuruseks muuta ning arvutist
mängijasse üle kanda. Programm muudab videod õigesse formaati ja resolutsiooni, mis tagab nende
probleemideta esitamise mängijas.

1.

Ühendage mängija USB kaabli abil arvutiga

2. Käivitage MediaConverter Philipsi jaoks, vajutades ikoonil arvuti töölaual.
Märkus
Videomuutmine ja ülekanne on üsna pikk protsess ja sõltub arvuti konfiguratsioonist. Palun olge
kannatlik.

1. Raadiomoodulis vajutage MENU ja valige Save to preset.
2. Valige number, millele soovite jaama salvestada.
3. Vajutage Q salvestamiseks.

5.10 Seadistused
Seadete menüü lubab teil mängijas teha personaalseid muudatusi.

1. Peamenüüst valige SYMBOL.
2. Kasutage \ või [ valikute tegemisel.
3. Vajutage Q, et minna edasi või q, et tagasi minna.
4. Vajutage kinnituste tegemiseks Q.
5. Vajutage q seadistuste menüüst väljumiseks.

3. Ekraanil allosas asuvas Convert to: (muuda) valige Current Device. Sisu salvestakse otse ühendatud
mängijale.
4. Vajutage Add Media nuppu, et valida videofaile.
5. Vajutage OPEN, kui olete oma arvutist videofailid leidnud.
VÕI
Valige failid Windows Explorer-iga ning vedage need MediaConverter Philipsi jaoks aknasse.
6. Vajutage Convert.
Märkus
Kui vaja, muudetakse failid kõigepealt õigesse formaati, mida saab mängijal esitada.
>

52

Kõik muudetud failid viiakse üle mängijasse.
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5.9.3 Automaatne leidmine
Peamenüüst valige

, et siseneda raadiomoodulisse.

Raadio alustab mängimist viimati valitud jaamas.

7. Ülekande ja muutmiste progressi näidatakse ekraanil.

3.7 Naudi!
3.7.1 Sisse-ja väljalülitamine
Sisselülitamiseks vajutage ja hoidke On/Off (]), kuni Philipsi tervitustekst ilmub.
Väljalülitamiseks vajutage ja hoidke On/Off (]), kuni ekraanil pole enam midagi näha.
Nõuanne
Teie mängija lülitub automaatselt välja, kui ühtegi toimingut ega muusikat või videot ei esitata 10 minuti
jooksul. Viimane esitatud pala ja ekraanipilt ilmub järgmisel korral, kui lülitate mängija sisse 30 minuti
jooksul viimasest väljalülitusest.

1. Valige Auto tune raadiomenüüst, vajutades enne MENU.
2. Mängija otsib jaamu, millel on tugevaim signaal ning salvestab need automaatselt (kuni 20 eelsalvestusega
jaama).
5.9.4 Eelseadistusega raadiojaama kuulamine
1. Raadiomenüüst minge

.

2. Vajutage ^ või _ ja valige eelseadistatud jaam.

4 MUUSIKA JA FOTODE KORRALDAMINE WINDOWS MEDIA PLAYER 11-GA

Kiireks juurdepääsuks kindlate jaamade juurde:
1. Vajutage MENU klahvi.
2. Valige Select preset.

4.1 Windows Media Player 11-st
Kui teie mängija töötab Windows Media Player 10-ga, soovitame kasutada Windows Media Player 11, kuna
sellel on paremad meediavõimalused nii arvuti kui ka mängija jaoks.

3. Valige soovitud jaam.
5.9.5 Käsitsi jaama leidmine
1. Kasutage \/[, et leida jaam.

Windows Media Player 11 on mitu-ühes esitus- ning salvestusprogramm, mis laseb teil mängida CD-sid,
lõigata CD lugusid kõvakettale, kanda üle meediafaile jpm. See peatükk kirjeldab samme, mida vajate oma
muusika ning fotode ülekandmiseks mängijasse. Rohkemaks informatsiooniks vaadake Windows Media Player
Help sektsiooni oma arvutis või külastage www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/faq/default.mspx.
Oluline!
Tehke kindlaks, et olete installeerinud Windows Media Player 11 tarkvara kaasaantud CD-ROMilt.
Kuigi Windows Media Player laseb üle kanda ka videofaile arvutist mängijasse, palun kasutage selleks
siiski MediaConverter Philips jaoks. Rohkemaks informatsiooniks videoülekande kohta vaadake peatükki
3.6 Videoülekanne.
Oluline!
Te peate olema oma arvutisse sisse logitd kui administraator või administraatorigrupi liige, et eelnevaid
protseduure läbi viia. Rohkem informatsiooni: www.microsoft.com.

14

Sagedusnäidik näitab sageduse muutumist.
3. Vajutage ja hoidke \/[, et leida eelnevaid / järgmiseid jaamu.
>

Teade Searching... ilmub ning kaob, kui tugeva signaaliga jaam on leitud.
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5.8

4 MUUSIKA JA FOTODE KORRALDAMINE WINDOWS MEDIA PLAYER 11-GA

Meedia kustutamine

4.1.1 Enne Windows Media Player 11 installeerimist (valikuline)

Te saate muusikat, videosid ja fotosid, mida enam ei vaja, kustutada, kasutades kontekstimenüü võimalusi.
Kui olete valinud nimekirja asjust, mida soovite mängijast kustutada.
1. Vajutage MENU.
2. Valige Delete.
Fail on kustutatud ning kaob mängijast. See tekitab mängijas vaba ruumi.
Märkus
Kustutamisvõimalus on ka menüüs, et kustutada artiste, albumeid, þanre. See valik kustutab sisestuse
kui ka kogu sisu teie kogust. Kui see fail on ka osa nimekirjas, siis sisestus jääb nimekirja alles ning
esituse ajal jäetakse lugu/foto/video vahele

2. Vajutage Library tabelit, lisage linnuke Maintain my star ratings as global ratings in the media files kasti.
>

Kasutajahinnangud teie lugudele salvestatakse meediafailides, mitte muusikakogu infofailides (see võib
võtta mõned minutid).

3. Valige Tools, vajutage seejärel Process media information now.
>

See kindlustab, et teie hinnagud (ja muud võimalikud muutused, mis te teinud olete) salvestatakse
meediafailides koheselt.

4. Valige Start > All Programs > Accessories > System Tools > Backup, et tagada teie info salvestamine.

5.9 Raadio

4.1.2 Windows Media Player 11 installeerimine

5.9.1. Kõrvaklappide ühendamine
Kaasasolevad kõrvaklapid töötavad kui raadioantennid. Tehke kindlaks, et need on tootega ühendatud, et tagada
parim vastuvõtt.
5.9.2 FM sageduse valimine
Peamenüüst valige

Täitke järgnevad sammud, kui soovite salvestada meediainformatsiooni ja hinnagut oma meediafalidele, kui ka
salvestada olemasolev info:
1. Windows Media Player 10-s valige Tools ja seejärel Options.

3. Kinnitage oma otsus.
>

Kui vajalik, minge enne Windows Media Player 11 installeerimist Windows Update-i ja installerige igasugused
muud kõrgnõudelisedl uuendused, mis teie arvuti vajab.

> Radio settings.

Regioon

Sagedus

Tuunimine

Euroopa

87.5 – 108 MHz

0.05 MHz

USA87.5 – 108 MHz

0.1 MHz

Aasia

87.5 – 108 MHz

0.01 MHz

Jaapan

76 – 90MHz

0.1 MHz

1. Sisestage kaasasolev CD-ROM oma arvuti CD-draivi.
Märkus
Kui programm ei avane automaatselt, otsige CD Windows Exploreri abil üle ja klikkige kaks korda failil,
mille laiend on .exe.
2. Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, et lõpetada Windows Media Player 11 allalaadimine.
Märkus
Kui allalaadimise ajal ilmub allpool osutatud aken, lugege tekst enne jätkamist läbi.

3. Vajutahe Validate, et jätkata.
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5.7.5 Slaidshow
Slaidshow näitab teie fotosid täisekraanil automaatselt järgmise fotoni liikudes (paikapandud intervalli järel).
Saate kuulata ka taustamuusikat selleks ettenähtud muusikanimekirjast.
5.7.6 Slaidshow alustamine
1. Peamenüüst valige

.

2. Valige fotoalbum, mida soovite vaadata.
3. Vajutage MENU ja valige Start slideshow.
Märkus
Saate alustada slaidshow-d albumist, pisipildi vaatest või täisekraani vaatest. Slaidshow peatamiseks
vajutage q.
5.7.7 Slaidshow seadistused

4. Vajutage I accept, et jätkata.

Seaded

Võimalused

Kirjeldus

Seaded

Tähestikuline / Puudub

Valige nimekiri, mida soovite
taustamuusikaks kuulata

Slaidshow muusika

Off / Vertikaalne / Kustumine

Valige ülemineku effekt

Aja seadistamine

2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 20 / 40 / 60 sek

Valige pildivahetuse aeg

Juhuslik slaidshow

On / Off

Kui soovite juhuslike piltide näitamist
albumist

Slaidshow kordamine

On / Off

Kui soovite slaidshow-d korrata

5.7.8 Slaidshow muusika
Slaidshow ajal saate kuulata ka muusikat.
1. Peamenüüs minge

.

2. Vajutage MENU klahvi ja valige Slideshow settings > Slideshow music ning valige üks nimekirjadest.
Märkus
Slaidshow ajal saate muusikat edasi/tagasi kerida või peatada.
Nõuanne!
Slaidshow seaded pakuvad ajastatud slaide. Kui soovite oma slaidshow-d kontrollida, soovitame fotosid
vaadata täisekraanil ning liikuda edasi-tagasi nagu soov ite. Muusika mängib edasi.
5. Valige EXPRESS ja seejärel Finish.
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5.7.3 Fotode leidmine mängijas
Fotode teie mängijas on organiseeritud sarnaselt Windows Media Player süsteemiga.

Fig1

Fig2

kasutades \ või [.
1. Peamenüüst valige
Leiate järgmised võimalused:
All Pictures (kõik
fotod)

Alphabetically listed pictures (tähestikulises
järjestuses fotod)

Pictures in alphabetically listed album order
(tähestikulises järjestuses fotod
albumijärjekorras)

Alphabetically listed
albums (tähestikulises
järjestuses albumid)

Pictures listed in album order (tähestikulises
järjestuses fotod albumijärjekorras)

Pictures in full screen view (fotod
täisekraanivaates)

Märkus
Teie olemasolev meediakogu asub ümber Windows Media Player 11-sse. See võib võtta mõned minutid.

2. Valige fotoalbumi kaust, mida soovite vaadata
>

Näete pisipilti (Fig1) kõikidest fotodest kaustas.

3. Kasutage \/[, et sirvida ja valida foto, mida soovite näha täisekraanil.
5.7.4 Personaalne foto
Kui personaalse foto funktsioon on aktiveeritud
> Personalization > Personal image, siis hetkel ära
märgitud foto mängija albumis on teie personaalne foto.
Märkus
Personaalse foto seadistamine on võimalik ainult läbi kontekstimenüü.

6. Märkige vastavad kastid failidega, mida soovite, et Windows Media Player esitaks automaatselt või
vajutage Select all ja seejärel vajutage Finish.
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5.7

Fotod

Mängijas saate vaadata oma lemmikfotosid. Kui neid sirvite, saate ka samal ajal muusikat kuulata.
5.7.1 Fotode ülekanne arvutist mängijasse

Windows Media Player-i abiga saate fotosid mängijasse üle kanda. Vaadake Fotode ja muusika
organiseerimine ja ülekanne Windows Media Player 11-ga.
7. Valige vastavad kastid, mis tähistavad privaatsusvalikuid ja seejärel vajutage Next, et lõpetada vajalikud
seadistused.
4.1.3 4.1.3Eelmise Windows Media Player versiooni juurde naasmine
Kui teil esineb probleeme Windows Media Player 11 töös, saate lihtsalt oma eelmise Media Player versiooni
juurde naasta.

5.7.2 Fotode ülekanne mängijast arvutisse
1. Ühendage mängija arvutiga.
>

Teie mängija tuvastatakse kui Philips või Philips GoGear.

2. Minge Media > Pictures.
3. Tirige ja tõstke fotod soovitud kohta arvutis.

1. Ühendage oma mängija arvutist lahti.
2. Valige Start, seejärel Control Panel.
3. Control Panel-is valige Add and Remove Programs.
4. Valige Windows Media Player 11 ja vajutage Remove.
>

Kustutamist kinnitav aken ilmub ekraanile.

5. Vajutage OK.
6. Kui kustutamisprotsess on lõppenud, vajutage Restart.
7. Valige Start, vajutage siis Control Panel.
8. Control Panel-is valige Add and Remove Programs.
9. Valige Windows Media Format 11 Runtime ja vajutage Remove.
>

Kustutamist kinnitav aken ilmub ekraanile.

10. Vajutage OK.
>

Kustutamist kinnitav aken ilmub ekraanile.

11. Vajutage OK.
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5. Näiteks märkige ära Video art, seejärel vajutage Q. Näete selle kogu kõiki videokujundusi.

12. Kui kustutamisprotsess on lõppenud, vajutage Restart.

6. Vajutage \ või [, et valida video, mida soovite vaadata, seejärel ] või Q, et see esitada.

13. Valige Start, vajutage siis Control Panel.

Märkus
Video alustab esitus Landscape moodulis, et pakkuda täisekraani.

14. Control Panel-is valige Add and Remove Programs.
15. Valige Microsoft User-Mode Driver Framework Pack 1.0 ja vajutage Remove.
16. Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid Software Update Removal Wizardis.
17. Kui Wudf01000 kinnitusaken ilmub, vajutage Yes, et jätkata. Kui tarkvara eemaldamise protsess lõppeb,
vajutage Finish.
4.1.4 Veel eelmise Windows Media Player versiooni juurde naasmisest
Kui te kasutate taas eelmist Windows Media Player versiooni ning kui teie mängijat enam selle kaudu ei
tuvastata, tehke järgnevalt:
1. Lülitage oma mängija sisse ja ühendage USB kaabli abil arvutiga.
2. Parem hiireklikk My Computer ikoonil ja seejärel valik Manage.
3. Vasakus paneelis vajutage Device Manager.

5.6.2 Klahvid

4. Paremas paneelis vajutage '+' märki Portable Devices all.

Videoesituse ajal saate teha järgmist

5. Parem hiireklikk GoGear SA60xx peal ja seejärel Uninstall.
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Tegevus

Tehke seda

6. Kinnitusaknas vajutage OK, et oma mängija maha laadida.

Esitus / paus

Vajutage ]

Edasi-tagasi otsing

Kasutage _ ja ^ klahve, et mängija video ajal
kerida.

7. Ühendage mängija arvutist lahti, tehke kindlaks, et see on jätkuvalt sisselülitatud ja seejärel ühendage
mängija uuesti arvutiga.
>

Windows leiab teie mängija ja installeerib selle uuesti. Minuti või paar pärast ilmub GoGear SA60xx Portable
Devices sektsiooni.

Eelmine / järgmine video

Vajutage ^ ja _ klahve.

Heliseade

Kasutage + ja – klahve.

4.2 Muusika ja fotode ülekanne

Eelmisesse menüüss naasmine

Vajutage q, et video peatuks, teid viiakse tagasi eelmisesse
menüüsse.

Te saate vaadata ja muuta oma muusikat ning fotosid kasutades Windows Media Player-it.

Video peatamine

Saate kasutada ], et video pausile panna või lihtsalt teise
moodulisse minna (muusika, fotod), et video peatada. Samuti saate
mängija lihtsalt välja lülitada.

Teised valikud

Kasutage kontekstimenüüd (MENU), et näha ja valida teisi
võimalusi.

Oluline!
Me soovitame alati kasutada Windows Media Player-it.
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4.2.1 Muusika- ja fotofailide lisamine Windows Media Player muusikakogusse
Windows Media Player laeb automaatselt kogu muusika ja fotod, mis asuvad My Music ja My Photos
kaustades, muusikakogusse. Kui te lisate nendesse kaustadesse uusi faile, lisatakse ka need kogusse.
Muusika ja fotode, mis asuvad mujal arvutis, lisamine
1. Valige Start > All Programs > Windows Media Player, et käivitada Windows Media Player.
2. Vajutage Library tabelis allapoole osutavat noolt ja valige Add to Library…

5 DETAILSED OPERATSIOONID
5.6 Videod
Te saate esitada videosid, mis on teie arvutist MediaConverteri abil mängijasse üle kantud.
5.6.1 Videote leidmine
Mängija Root-menüüs valige

vajutades \/[.

Leiate järgmised videovõimalused:
All videos (kõik
videod)

Alphabetically listed videos (videod tähestikulises
järjestuses)

Playlists (nimekirjad)

Playlists collections (nimekirjade kogu)

Recently added
(hiljuti lisatud)

Alphabetically listed videos in last sync (videod
viimasest sünkroniseerimisest tähestikulises
järjestuses)

Video art
(videokujundus)

Alphabetically listed video in mosaic view (videod
tähestikulises järjestuses mosaiikvaates)

Actors (esitajad)

All videos (kõik videod)

Alphabetically listed actors (esitajad tähestikulises
järjestuses)
Genres (þanrid)

>

Videos listed in play order (videod
esitusjärjekorras)

Alphabetically listed videos (videod tähestikulises
järjestuses)

All videos (kõik videod)

Add to Library aken avaneb.

Rating (hinnang)

Alphabetically listed genres (þanrid tähestikulises
järjestuses)

Alphabetically listed videos (videod tähestikulises
järjestuses)

Videos listed in descending rating order (videod
väheneva hinnaguga järjestuses)

Alphabetically listed videos (videod tähestikulises
järjestuses)

2. Vajutage Q, et siseneda mängija videokogusse.

3. Vajutage Advanced Options >>, et laiendada akent.

3. Saate videokogus sirvida erinevates kategooriates. Need on All video (kõik videod), Recently added (hiljuti
lisatud), Playlists (nimekirjad), Video art (videokujundus), Actors (esitajad), Genres (þanrid), Rating
(hinnag). Valige sobiv kategooria, milles soovite videosid sirvida.
4. Vajutage Q või q, et naasta eelmisele tasemele.
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5.5 Teised nimekirjad

4. Vajutage Add...

Te saate nimekirjad mängijasse üle kanda Windows Media Player-i abil. Vaadake Windows Media Player
nimekirja haldamine - nimekirjade ülekanne.

>

5. Valige kaust, kus hoiate oma fotosid või muusikat ja vajutage OK.

5.5.1 Nimekirja kustutamine mängijast
Te ei saa mängija nimekirju Windows Media Player-iga. Peate seda tegema mängijas.
1. Mängige seda nimekirja, mida soovite kustutada.
2. Vajutage MENU klahvi.
3. Valige Delete Playlist.
> Ilmub teade Delete [nimekirja pealkiri]?.
4. Valige Delete.
> Teade Deleted! ilmub ekraanile.

6. Naaske Add to library aknasse ja vajutage OK.

Märkus
Kui kustutate nimekirja, ei kao lood mängijast kuhugi.

>

Lisamiskausta aken avaneb

Windows Media Player skaneerib kausta ja lisab olemasoleva muusika ning fotod kogusse.

7. Vajutage lõpetamiseks Close.
Nõuanne
Windows Media Player jätab vahele muusikafailid, mis on väiksemad kui 100 KB. Selliste failide
lisamiseks saate muuta automaatseid seadeid Add to library aknas.
4.2.2 Muusika ja fotode kogu vahetamine Windows Media Player-is ja teie mängijas
Et vahetada muusika fotode kogu vahel, vajutage lihtsalt ülemisele vasakule nurgale Windows Media Player-is ja
valige soovitud kategooria.

5.5.2 Lugude hindamine
Saate lugusid hinnata viietähe-süsteemis.

1.
2.
3.
>

Valige muusikakogust lugu.
Vajutage MENU ja valige Rate.
Hinnake lugu * kuni *****.
Kui ühendate järgmisel korral mängija arvutiga uuendatakse Windows Media Player-is teie poolt hinnatud
lood.

5.5.3 Hetkel mängib...
Te saate muusika- ning videokogusid ja fotosid sirvida ka sel ajal, kui muusikat kuulate.
Esitusekraanile naasmiseks vajutage q, et jõuda peamenüüsse ja seejärel valige sealt Now playing.
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4.2.3 Lugude lõikamine plaadilt

5.3.5 Lugude kustutamine antud nimekirjast

Kui te soovite CD-plaadilt muusikat mängijasse ümber kanda, peate te eelnevalt plaadist arvutisse koopia
tegema.

Saate antud nimekirjast vajalikke lugusid kustutada.

1. Käivitage Windows Media Player.
2. Vajutage noolega allapoole suunatud Rip tabelis ja valige Format, et valida sobiv muusikafaili formaat.

1. Valige lugu

> Playlists > Playlist on the go.

2. Vajutage MENU klahvi ja valige Remove song from list.
>

Teade Remove [loo nimi]? Ilmub ekraanile.

3. Valige Remove, et lugu kustutada
>

Teade Removed! Ilmub ekraanile.
Märkus:
Lugu eemaldatakse ainult nimekirjast, mängijasse jääb see siiski alles.

5.4
3. Vajutage noolega allapoole suunatud Rip tabelis ja valige Bit Rate, et valida sobiv bitimäär.

Enim mängitud

Te saate esitada 100 enim mängitud lugu, valides selle nimekirja.
1. Peamenüüst valige
>

> Playlists > Most played.

Nimekirjas kajastatakse 100 enim mängitud lugu teie mängijas. Esimene lugu on see, mida on esitatud
kõige rohkem kordi.

2. Algseadistage numbriloetelu nulli nii:

> Music library settings > Reset play count.

Nõuanne
Kõrgem bitimäär toodab paremat helikvaliteeti, aga failif on suuremad. Soovitatud formaat mängija jaoks
on 128 kbps MP3 puhul või 64 kbps WMA puhul.

22

43

5 DETAILSED OPERATSIOONID

4 MUUSIKA JA FOTODE KORRALDAMINE WINDOWS MEDIA PLAYER 11-GA

5.3.3 Käigu pealt nimekirja salvestamine

4. Sisestage muusika-CD oma arvuti CD-draivi.

Saate antud nimekirja salvestada. Seda tehakse teise nimega ning Playlist on the go tühjendatakse.

>

CD-l olevate lugude nimekiri esitatakse, Windows Media Player alustab automaatselt kõikide lugude
lõikamist. Selle võimaluse alatiseks katkestamiseks vajutage Rip-tabelis Rip CD Automatically When
Inserted > Never.

1. Muusikaesituse ajal vajutage MENU klahvi.
2. Valige Save 'playlist on the go'.
>

Ilmub teade Save 'playlist on the go?.

3. Salvestamiseks vajutage Save.
>

Ilmub teade Saved as [kuupäev-number]!.

5.3.4 Käigu pealt nimekirja kustutamine
Saate antud nimekirja täielikult kustutada.
1. Vajutage PLAYLIST ning valige Clear 'Playlist on the go'?.
2. Valige kinnituseks Clear. Valige Cancel, kui ei soovi nimekirja kustutada.
3. Valige Clear, kui soovite lood eemaldada või valige Cancel, et naasta menüüsse.
Nõuanne
See tühjendab küll nimekirja, kuid lood jäävad mängijasse alles.
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Oluline!
Tehke kindlaks, et olete eelnevalt Internetiga ühenduses, kui alustate lõikamist. Siis saab Windows Media
Player alla laadida ka albumi ja palade info. Kui teie arvuti pole Internetiga ühenduses, peate albumi ja
palade info käsitsi sisestama.
Kuna Windows Media Player ei pruugi alati kõiki lugusid õigesti identifitseerida või interneti-andmebaas
ei oma õiget infot (eriti uute albumite või vähemtuntud artistide puhul), on võimalik, et peate lugude
informatsiooni käsitsi sisestama. Selleks vaadake Lugude muutmine Windows Media Player-i abiga.
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5. 4Valige lood, mida soovite lõigata, märgistades vastavad kastid linnukesega.

5.3.1 Lugude lisamine käigu pealt
Vajutage PLAYLIST ning saate lisada pala esile tõstetud lugude hulgast või loo esituse
ajal.

1. Vajutage MENU klahvi.
2. Valige Add to Playlist on the go.
>

Ilmub teade Added! [pala nimi].

Teise variandina saate lisada lugusid, albumeid, artiste ja þanre mängija muusikakogust.
6. Valige Start Rip.

1. Vajutage MENU klahvi ja valige Add to Playlist on the go.

>

>

Valitud palad lõigatakse, muudetakse ümber ja lisatakse Windows Media Player kogusse.

Ilmub teade Added! [pala/albumi/jne nimi].

4.2.4 Muusika Internetist ostmine

5.3.2 Esitus käigu pealt

Kui soovite muusikat osta Internetist, peate valima muusikapoe.

1. Valige

1. Käivitage Windows Media Player.

2. Valige nimekiri ja vajutage ].

> Playlists > Playlist on the go.

2. Klikkige Media Guide tabelis ja valige Browse all Online Stores.
3. Valige pood ja järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.
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5.2 Heliseadistused

Märkus
Sõltuvalt selles, kus te elate ning mis keelt te kasutate, võib poodide nimekiri siin näidatust erineda.

Seadistage oma mängija, et esitada lugusid erineva EQ (ekvalaiseri) seadetega.
>

Kui olete loo või albumi ostnud, ilmub see teie kogusse.

4.3 4.1Windows Media sisu sünkroniseerimine mängijaga
Te saate oma muusika ja fotod sünkroniseerida oma mängijaga, kasutades Windows Media Player-it. Ühendage
oma mängija arvutiga, valmistage ette sünkroniseerimine ja oletegi sünkroniseerimiseks valmis!
Kui ühendate mängija arvytiga esimest korda, valib Windows Media Player automaatselt sünkroniseerimise
meetodi (automaatne või käsitsi), mis sobib teie mängijaga kõige paremini.
Automaatne: Kui teie mängijal on vajalik vaba ruum (vähemalt 4 GB vaba ruumi) ja kogu teie meediakogu
mahub mängijasse, kopeeritakse kogu automaatselt mängijasse kohe, kui olete ühenduse arvutiga saavutanud.
1. Valige peamenüüst

> Sound Settings.

2. Vajutage \ või [, et valida Concert Sound EX, Rock, Funk, Techno, HipHop, Classical, Jazz, Spoken
Word, Custom või Off.
Märkus
Custom seade lubabe teil kasutada teile sobilikku ekvalaiseri seadeid, muutes seadeid individuaalselt
bassi (B), madala (L), keskmise (M), kõrge (H) või kõrge toon (T) jaoks.
3. Vajutage valimiseks Q.
Nõuanne!
Ka muusikat kuulates saate muuta EQ seadistusi (välja arvatud Custom seadeid), vajutades MENU >
Sound settings.

5.3 Esitus käigu pealt
Esitus käigu pealt (Playlist on the Go) on esitus, mida saate luua ajal, mil olete liikumises.
Kõik lood järjestatakse esitusnimekirjas. Uued lood lisatakse automaatselt nimekirja lõppu.
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Käsitsi: Kui teie meediakogu ei mahu mängijasse, peate valima vastavad failed või esitusnimekirjad, mida
soovite oma mängijasse üle kanda.
4.3.1 Mängija seadistamine
1. Käivitage Windows Media Player.
2. Lülitage mängija sisse ja ühendage arvutiga.
>

Kui lubatud, valige sünkroniseerimise valik.

3. Kui Windows Media Player valib teie toote sünkroniseerimiseks automaatse valiku, vajutage Finish.
>

Kogu teie meediakogu sünkroniseeritakse mängijaga. Seega, iga kord kui ühendate mängija arvutiga,
sünkroniseeritakse kõik uuesti. Te saate valida ja eelistada seda, mida sünkroniseeritakse automaatselt
(vaadake Valige ja prioritiseerige, mida sünkroniseeritake automaatselt).

4. Kui Windows Media Player sünkroniseerib käsitsi, vajutage Finish.
>

Peate valima Sync tabeli ja valima faile ning nimekirju, mida soovite manuaalselt sünkroniseerida (vaadake
4.3.4 Manuaalse sünkroniseerimise jaoks failide valimine).
Oluline!
Ärge ühendage nende toimingute ajal mängijat arvutist lahti. Kui te seda teete, jääb ülekanne poolikuks ja
Windows ei pruugi teie mängijat hiljem ära tunda. Probleemi lahendamiseks järgige same 1-7 peatükis
4.1.3 Veel eelmise variandi Windows Media Player-I juurde naasmisest.
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4.3.2 Automaatse ja käsitsi sünkroniseerimise vahetamine

5.1.3 Albumikujundus

Kui teie mängija on esimest korda seadistatud, siis, sõltuvalt oma eelistusest, saate valida ka automaatse või
käsitsi sünkroniseerimise kasuks.

Teie mängija näitab albumite esituse või laulude/albumite sirvimise ajal ka vastavat albumikujundust. Te saate
selle seadistuse välja või sisse lülitada Seadistuste alamenüüs.

1. Valige Sync tabelist Philips GoGear SA60xx > Set Up Sync.

Kui albumikujundus puudub, näidatakse teile tavalist CD-ikooni.

2. Märkige linnukesega või puhastage väljad Sync this device automatically kastist.
4.3.3 Valige ja prioritiseerige, mida sünkroniseeritakse automaatselt
Kui Windows Media Player on valinud teie toodet sünkroniseerida automaatselt, saate valida nii, et ei
sünkroniseeritaks tervet meediakogu. Te saate teha valiku, mida sünkroniseerida lasta.
1. Vajutage Sync tabelis Philips GoGear SA60xx > Set Up Sync.

Vajutage Q, et vaadata albumikujundust täisekraanil või q, et naaseda tavalisse ekraanivaatesse.
5.1.4 Esitusmoodul
Te saate oma mängija seadistada nii, et see esitaks lugusid juhuslikus järjekorras (Shuffle All
korduvalt (Repeat One
või Repeat All
).

>

) või

Ilmub Device Setup aken.

2. Available playlists paneelis valige esitusnimekiri, mida soovite sünkroniseerida ja vajutage Add.

1. Valige peamenüüst

> Play Mode.

2. Vajutage \ või [, et valikus sirvida.
3. Vajutage Q, et otsus kinnitada.
4. Vajutage Q, et valikut mitte kinnitada.
Kui kuulate muusikat, näete üleval asuvat esitusekraani.
Nõuanne!
Pääsete esitusmoodulisse ka siis, kui muusika kuulamise ajal vajutate MENU klahvi.
Märkus:
Digital Rights Management (DRM) Info:
Kui mängijal on lugusid, mis on ostetud online-poodidest, võib mõnel hetkel tulla teade “Licence
problem”. See on sellepärast, kuna loo luba on aegunud. Sünkroniseerimine arvutiga aitab luba
uuendada.
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5.1.2 Muusika leidmine
1. Peamenüüs valige

3. Nimekirja loomiseks vajutage New Auto Playlist ja järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, et määrata
kriteeriumid failide jaoks automaatses esitusnimekirjas (täpsem info: 4.4.2 Automaatse nimekirja
loomine).

, et siseneda muusikamoodulisse.

Saate otsida järgmistest võimalustest:

4. Nimekirja eemaldamiseks vajutage nimekirja Playlist to sync järjestuses ja seejärel vajutage Remove.
5. Playlist to sync paneelis valige nimekiri ja vajutage Priority nooli, et jaotada need
sünkroniseerimisnimekirja.

Shuffle all (juhuslik valik
kõikidest lugudest)

All songs (kõik lood)

Alphabetically listed tracks (lugude tähestikuline
järjestus)

Recently added
(hiljuti lisatud)

Alphabetically listed tracks in last sync
(tähestikulises järjekorras palad viimasest
sünkroniseerimisest)

Playlists
(esitusnimekirjad)

Playlists collections
(nimekirjade kogu)

Tracks listed in play
order (lood
esitusjärjekorras)

Artists (Albumid)

Alphabetically listed
albums (albumite
tähestikuline järjestus

Alphabetically listed
albums (albumite
tähestikuline järjestus)

Album art
(albumikujundus)

Alphabetically listed album covers in mosaic view
(tähestikulises järjekorras albumid
mosaiikvaates)

Albums (albumid)

Alphabetically listed
albums (albumite
tähestikuline järjestus)

Year (aasta)

List in descending order of years (latest on top)
(nimekiri aastate järjekorras - viimane kõige
esimene)

Rating (hinnang)

List in descending order of rating (5stars >
1star) (nimekiri kahanevas järjekorras 5 tähte > 1
täht)

Genres (þanrid)

Alphabetically listed
genres (þanride
tähestikuline järjestus)

>

Tracks listed in album
order (lugude
tähestikuline järjestus)

Tracks listed in album
order (lugude albumite
järgne järjestus)

Alphabetically listed
artists (artistide
tähestikuline järjestus)

Kui teie mängija enne sünkroniseerimise lõppu täis saanud, siis need failid või nimekirjad mis on madalama

tähtsusega, ei sünkroniseerita.
Nõuanne
Kui teie mängijal on limiteeritud maht või kui teie meediakogu on kasvanud teie mängija jaoks liiga
suureks, saate sünkroniseerimisnimekirjas olevaid faile suvalisse järjekorda panna. Selleks märkige
linnuke Shuffle what syncs kasti. Iga kord kui te ühendate mängija arvutiga, eemaldatakse mängijal olnud
lood ning asendatakse uue failikoguga Playlist to sync paneelist.
4.3.4 Failide ja nimekirjade valimine käsitsi sünkroniseerimiseks
Alphabetically listed
albums (albumite
tähestikuline järjestus)

Tracks listed in album
order (lugude
tähestikuline järjestus)

Kui te sünkroniseerite käsitsi, peate looma failide nimekirja, mida soovite sünkroniseerida.
1. Käivitage Windows Media Player.
2. Lülitage oma mängija sisse ja ühendage arvutiga.
3. Valige Sync tabel.

2. Vajutage q,Q,\,[, et nimekirja sirvida.
3. Vajutage Q, et valida või vajutage q, et naaseda eelmisele tasemel.
4. Vajutage ], et esitada valik.
Nõuanne
TM
Superplay lubab teil valitud muusikat esitada kohe, kui vajutate ].
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4. Tirige failid ja nimekirjad, mida soovite sünkroniseerida Contents paneelist Sync Listi paneeli. Saate faile
Sync Listi lisada ka parempoolse hiireklahvi vajutusega (ja seejärel valida Add to ”Sync List”).
Nõuanne
Vahetamaks muusika- ja fotokogu vahel, lihtsalt klikige noolt Windows Media Player-i vasakus
ülanurgas ja valige soovitud kategooria.
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4.5.6 Mängija formaatimine Windows Media Player-iga
Te saate oma mängija kõvaketta uuesti formaatida või kogu info kustutada.
1. Käivitage Windows Media Player.
2. Lülitage mängija sisse ja ühendage arvutiga.
3. Klikkige Sync tabelis ja valige Philips GoGear SA60xx > Format.

5. Sync List paneelis kinnitage, et failid sobivad mängijasse. Kui vaja, eemaldage mõned failid nimekirjast.

5 DETAILSED OPERATSIOONID
6. Failide eemaldamiseks klikkige parempoolse hiireklahviga failile ning valige Remove from List.
7. Valige Start Sync nuppu, et alustada ülekannet Sync Listist teie mängijasse.
>

Ülekande arengut näete Windows Media Player parempoolses nurgas.
Nõuanne
Kui fail, mida soovite sünkroniseerida, on kaitstud, küsitakse teilt, kas soovite oma arvuti turvaseadeid.
Kui see juhtub, mängige antud faili Windows Media Player-is, ning kui eelnevat küsitakse, järgige
ekraanile ilmunud juhiseid, et turvaseadeid uuendada. Kui see on toimunud, sünkroniseeritakse fail
mängijasse.
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5.1 Muusikamoodul
Teie mängijas on juba eelnevalt mõned lood. Te saate omaenda lugusid ja fotosid mängijasse üle kanda
kasutades Windows Media Player-it. Täpsem info peatükis Fotode ja muusika organiseerimine ja ülekanne
Windows Media Player-iga.
5.1.1 Klahvid
Muusika kuulamise ajal saate teha järgnevat:
Tegevus

Tehke seda

Esita / paus

Vajutaget ]

Järgmine pala

Vajutage Q

Eelmine pala

Vajutage q

Edasi kerimine

Vajutage ja hoidke Q

Tagasi kerimine

Vajutage ja hoidkeq

Menüüsse naasmine

Vajutage MENU

Heli tugevdamine

Vajutage VOL +

Heli vähendamine

Vajutage VOL -
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8. Kui soovite ülekannet lõpetada, vajutage Stop Sync.

1. Klikkige Library tabelit.

Nõuanne
Mitme faili valimiseks vajutage ühele failile, siis hoidke all arvutiklaviatuuril klahvi CTRL ning klikkige
teistel failidel, mida soovite valida.

2. Leidke lugu, mida soovite muuta.
3. Parem hiireklikk loo peale ning pop-up aknast valik Advanced Tag Editor.

Et valida üksteise all olevaid faile, valige esimene fail, vajutage klaviatuuril klahvi SHIFT ning seejärel
klikkige nimekirja lõpus oleval viimasel failil.
Kõikide failide valimiseks tõstke juhuslik fail esile, seejärel vajutage ja hoidke all CTRL + A klahvi arvuti
klaviatuuril.
4.3.5 Juhuslik käsitsi sünkroniseerimine mängijas
Shuffle Sync ehk juhuslik sünkroniseerimine Windows Media Player-is võimaldab kindlaks teha vaba ruumi teie
mängijas ning laadida mängijasse suvalisi failinäiteid.
1. Käivitage Windows Media Player.
2. Lülitage mängija sisse ja ühendage arvutiga.
3. Valige Sync panelist Shuffle “Philips GoGear SA 60xx”.

>

Ilmub Advanced Tag Editor aken.

4. Valige sobiv table ning muutke või sisestage info.

4. Kui küsitakse, vajutage sünkroniseerimise alustamiseks Yes.
>

Protsessi areng on nähtav parempoolses nurgas.

5. Sünkroniseerimise lõpetamiseks vajutage noolt Sync tabelis ja valige Stop Sync to “Philips GoGear
SA60xx”.

5. Salvestamiseks vajutage OK.
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4.3.6 Failide kopeerimine mängijast arvutisse

3. Leidke failid/nimekiri, mida soovite kustutada.

Teie mängija toetab pöördsünkroniseerimist, mis laseb faile kopeerida mängijast arvutisse.

4. Parem hiireklikk failil või nimekirjal ning valik Delete.

1. Käivitage Windows Media Player.

5. Klikkige OK.

2. Lülitage mängija sisse ja ühendage arvutiga.
3. Klikkige Philips GoGear SA60xx vasakus navigatsioonipaneelis.
>

Te saate mängija sisu sirvida erinevates vaadetes nagu näiteks hiljuti lisatud (Recently Added), artist
(Artist), album (Album), lood (Songs) jne.

Mängija sisu näidatakse Contents paneelis
Nõuanne
Muusika- ja fotokogude vahetamiseks klikkige vasakus nurgas ning valige soovitud kategooria.
4. Leidke fail või nimekiri, mida soovite arvutisse kopeerida.
5. Klikkige parempoolse hiireklahviga antud failil/nimekirjal ning valige Copy from Device.

4.4 Windows Media Player nimekirja haldamine
Nimekirjad lubavad teil segada erinevaid lugusid ja fotosid. Te saate luau regulaarse või automaatse nimekirja
lugudest ning fotodest kasutades Windows Media Player 11.
4.4.1 Regulaarse nimekirja loomine
1. Klikkige noolt Library tabeli juures ning valige Create Playlist.
>

Untitled Playlist ilmub Listi paneeli.

4.5.4 Albumikujunduse lisamine või muutmine
1. Salvestage albumikujundus oma arvutisse (soovitatavalt JPG formaadis).
2. Parem hiireklikk kujundusel ning valik Copy.
3. Minge Windows Media Player-isse ning leidke album, millele soovite kujundust lisada.
4. Parem hiireklikk albumil ning valik Paste.
>

Uus albumikujundu ilmub nüüd albumil.
Nõuanne
Saate albumikujundusi leida, kui kasutate Google Image Search-I (images.google.com)
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2. Klikkige Untitled Playlist peal ja nimetage nimekiri ümber.

Vaadake 4.3.4 Failide ja nimekirjade valimine käsitsi sünkroniseerimiseks.

4.5 Failide ja nimekirjade haldamine Windows Media Player-is
4.5.1 Fotode ja muusika otsimine Windows Media Player-I abil
1. Klikkige Library tabelit.
2. Muusikafailide otsimiseks klikkige noolt vasakul üleval ning valige Music. Fotode puhul valige Pictures.
3. Trükkige otsingulahtrisse mõned faili märksõnad, nagu näiteks pealkiri või artist.
>

Tulemused ilmuvad Contents paneeli samal ajal kui trükite ning neid uuendatakse iga uue tähemärgi juures.

3. Jätkake trükkimist, kuni soovitud tulemus on käes.
4.5.2 Failide ja nimekirjade kustutamine Windows Media Player kogust
1. Klikkige Library tabelit.
2. Muusikafailide otsimiseks klikkige noolt vasakul üleval ning valige Music. Fotode puhul valige Pictures.
3. Leidke fail või nimekiri, mida soovite kustutada.
4. Parem hiirekilikk failil ning valik Delete.
5. Valige Delete from library only (kustutamine ainult kogust) või Delete from library and my computer
(kustutamine kogust ja arvutist) ning seejärel OK.
4.5.3 Failide ja nimekirjade kustutamine mängijast
Windows Media Player-iga saate hallata ka neid faile, mis asuvad mängijas. Kui ühendate mängija arvutiga,
ilmub mängija sisu antud programmi. Faile ning nimekirju saate kustutada sarnaselt Windows Media Player
kogust kustutamisega.
1. Klikkige navigatsioonipaneelis Philips GoGear SA60xx.
>

Saate sisu sirvida näiteks hiljuti lisatud, artisti või albumi järgi.

2. Muusikafailide kustutamiseks klikkige vasakut ülanurka ning valige Music. Fotode jaoks valige Pictures.

3. Nimekirja failide lisamiseks vedage neid Contents paneelilt Listi paneeli. Nimekiri võib koosneda nii fotodest
kui ka muusikast.
Nõuanne
Muusika- ja fotokogude vahetamiseks klikkige vasakus nurgas ning valige soovitud kategooria.
4. Kui olete failide lisamise lõpetanud, klikkige Save Playlist.
4.4.2 Automaatse nimekirja loomine
Windows Media Player saab automaatselt luau nimekirju sõltuvalt teie kriteeriumitest.
1. Klikkige noolt Library tabeli juures ning valige Create Auto Playlist.
>
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Ilmub New Auto Playlist aken.
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2. Parem hiireklikk nimekirjas, mida soovite muuta, valige pop-up aknast Edit in List Pane.

3. Klikkige esimest rohelist plussmärki ja valige esimene kriteerium rippmenüüst.

>

>

3. Faili kustutamiseks parem hiireklikk soovitud failil ja Remove from List.

Teie kriteerium salvestati.

Nimekirja osad ilmuvad Listi paneeli.

4. Klikkige allajoonitud sõnadele, et oma kriteeriumeid rohkem defineerida.
5. Klikkige teist ja kolmandat rohelist plussmärki, et valida veel kriteeriumeid.
6. Klikkige OK nuppu, kui see on tehtud.
4.4.3 Nimekirja muutmine
Saate loodud nimekirju igal ajal muuta.
1. Klikkige Playlists vasakus navigatsioonimenüüs..
>

Kõik nimekirjad ilmuvad paneeli.

4. Failijärjekorra muutmiseks klikkige ja tirige failed soovitud asukohtadesse.
5. Uute failide lisamiseks valige need Library-st ning vedage Listi paneeli.
6. Kui olete muutmise lõpetanud, klikkige Save Playlist nuppu.
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