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8 TEHNILISED ANDMED
Vool
H

Vooluvarustus
880 mAh Li-on sisseehitatud taaslaetav aku2

Ekraan
H

Valge taustavalgus LCD, 320x240 pikslit,
262K värvi

1 OLULINE OHUTUSALANE INFORMATSIOON
Philips MediaConverter
H

Kanalite eristus: 45dB

Toetatud formaadid:
AVI, WMA (nõuab WMP10 või uuemat), MOV
(nõuab Quicktime), RM (nõuab RealPlayer)

Salvestamine
H

Heli
H

H

Sagedused: 20-18000Hz

Ühenduvus

Signaali ja müra suhe: > 84dB

H

H

Väljundvool (RMS): 2x2.4mW
Kokkusurutud formaadid: MP3 (8-320kps ja
VBR, näidiskiirused: 8, 11.025, 16, 22.050,
24, 32, 44.1, 48kHz), WMA (5-192kbps,
näidiskiirused: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32,
44.1, 48kHz)

H

Tööaeg: 30 tundi

H

ID3 tugi

H

”Audible” formaadi toetus

Video taasesitus
H

H

H

MPEG SP: kuni 640 avi formaadis, 320x240
pikslit, 30 fps (teisi formaate toetatakse
TM
MediaConverter abil)
WMV9: kuni 512 kbps, 320x 240 pikslit,
30fps (teisi formaate toetatakse
TM
MediaConverter abil)
Taasesituse aeg: 6 tundi2

Sisse ehitatud mälu:
SA522 X 2GB NAND Flash 3
SA524 X 4 GB NAND Flash 3
SA528 X 8 GB NAND Flash 3
SA529 X 16 GB NAND Flash3
Kõrvaklapid 3.5 mm, USB 2.0 4

Muusika ja piltide üle kandmine
H

Lohistamine hiirega Windows Explorer-ga

Video üle kandmine
H

Media ConverterTM

Info ülekandmine
H

Windows Explorer-ga

Nõudmised süsteemile
H

Windows® XP (SP2 või uuem), Vista

H

Pentium III 800MHz protsessor või uuem

H

128MB RAM

H

500MB kõvaketta ruumi

H

Internetiühendus

H

Microsoft Internet Explorer 6.0 või uuem

H

Videokaart

H

Helikaart

H

CD-ROM

H

USB ava

1

FM raadio salvestamine: see funktsioon on saadaval kõikides regioonides peale USA ja Kanada.

2

Akudel on vaid teatud arv kordi, kui neid saab taaslaadida. Akude eluiga varieerub sõltuvalt kasutusest ja
seadistustest.

3

1MB = 1 miljon baiti; võimalik salvestusruum on väiksem.
1 GB = 1 biljon baiti; võimalik salvestusruum on väiksem.
Kogu mälu ei saa kasutada, kuna osa sellest kasutab mängija. Salvestamise maht vastavalt 4 minutiliste
lauludega ja 64 kbps WMA kodeerimisega.
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Hoidke mängijat liigse kuumuse eest, mis tuleneb kütteseadmest või otsesest päikesevalgusest.

H

Ärge pillake mängijat maha ega laske millelgi kukkuda mängija peale.

H

H

H

H

FM raadio1

H

Audio taasesitus

Kahjustuste ja rikete vältimine:

H

Salvestatav meedia
H

Üldine hooldus

Audio salvestamine: sisseehitatud mikrofon
(mono)

Ekvalaiseri seadistused:
Off (väljas) /FullSound / Rock / Pop / Jazz /
Classical / Dance (tantsumuusika) /
Electronica / Lounge / RnB / Hip Hop /
Spoken Word (räägitav jutt) / Custom (enda
seadistus)

H

TM

Tegelik ülekandekiirus võib varieeruda vastavalt operatsioonisüsteemile ja tarkvara seadistustele.

H
H

H

Ärge pillake mängijat vette. Vältige kõrvaklappide pesa või patareide laeka kokkupuudet veega, kuna vesi
võib seadmes põhjustada suuri kahjustusi.
Ärge kasutage puhastusvahendeid, mis sisaldavad alkoholi, ammoniaaki, benseeni või abrasiive, sest need
võivad kahjustada seadet.
Läheduses asuvad aktiivsed mobiiltelefonid võivad olla segajateks.
Tehke oma failidest koopiaid. Palun säilitage originaalfailid, mille olete seadmesse alla laadinud. Philips ei
vastuta andmete kaotamise eest, kui toode läheb katki või muutub loetamatuks.
Kasutage vaid kaasas olevat muusika tarkvara (muusika ülekandmiseks, kustutamiseks jne.), et vältida
probleeme!

Kasutamise ja hoiustamise temperatuur
H

Kasutage seadet vaid kohtades, kus temperatuur on 0 ja 35 C vahel (32 kuni 95 F)

H

Hoiustage seadet kohtades, kus temperatuur on -20 C ja 45 C vahel (-4 kuni 113 F)

H

Patareide eluiga võib lüheneda madalates temperatuuritingimustes.

Varuosad/lisatarvikud
Külastage www.philips.com/support, et tellida varuosasid/lisatarvikuid.

Kuulmisohutus
Kuulake mõõduka helitugevusega.
H

H

Kuulates kõrvaklappe valjult võite kahjustada oma kuulmist. Toode suudab tekitada helisid
detsibellideulatuses, mis võivad põhjustada kuulmiskaotust, isegi vähem kui minut aega kuulates.
Suurem detsibellideulatus on neile, kes on juba osalise kuulmiskaotusega.
Helitugevus võib olla petlik. Ajapikku Teie “mugav“ kuulamise helitugevus kohaneb valju heliga.
Seega pärast pikaajalisemat kuulamist võib “normaalsena“ tunduv helitugevus olla tegelikult valju
ja kahjulik kuulmisele. Kaitsmaks end selle eest, reguleerige helitugevus ohutuks enne, kui kuulmine
kohandub, ja jätkegi see sellisele tasemele.

Ohutu helitugevuse leidmine:
H

Keerake helitugevus vaikseks.

H

Suurendage aeglaselt helitugevust, kuni kuulete seda selgelt ja puhtalt, ilma moonutuseta.

Kuulake mõistlike ajaperioodide vältel:
H

H

Pikaajalisem heli kuulamine isegi normaalsel “ohutul“ helitugevusel võib samuti põhjustada kuulmise
kaotust.
Kasutage seadet mõistlikult ja tehke sobilikke pause.

Järgige alljärgnevaid juhiseid kõrvaklappe kasutades.
H

Kuulake mõistliku helitugevusega mõistlike ajaperioodide vältel.

H

Olge ettevaatlik helitugevuse muutmisega, kuna kõrv kohaneb tugevama heliga.

H

Ärge keerake helitugevust nii valjuks, et Te ei kuule, mis ümber ringi toimub.

H

Peaksite olema ettevaatlik või ajutiselt katkestama seadme kasutamise potentsiaalselt ohtlikes olukordades.

H

Ärge kasutage kõrvaklappe, kui sõidate mootorsõidukitega, rattaga, rulaga jne.; see võib põhjustada
liiklusohtlikke olukordi ja on mõnedes piirkondades ebaseaduslik.
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7 MÄNGIJA UUENDAMINE

1 OLULINE OHUTUSALANE INFORMATSIOON
Oluline (mudelitele, millel on kõrvaklapid kaasas):
Philips garanteerib maksimaalse sobilikkuse oma audio seadmetele parimaks heliks, nagu määratud vastavate
regulatsioonide poolt, vaid kaasasolevate kõrvaklappide originaal mudelitega. Kui need vajavad välja vahetamist,
soovitame võtta ühendust edasimüüjaga, et tellida mudel, mis on samasugune nagu Philipsi poolt kaasa antud
originaal.
Autoriõiguste kaitse
Kõik kaubamärgid ja toote nimed on vastavate firmade või organisatsioonide omand.
Loata üks kõik millise salvestise, kas internetist tõmmatud või audio CD-lt võetud, kopeerimine on autoriõiguste
kaitse seaduste ja rahvusvaheliste lepingute rikkumine.
Loata materjalidest kaasa arvatud arvuti programmidest, failidest, ülekannetest ja helisalvestistest koopiate tegemine
võib olla autoriõiguste rikkumine ja lõppeda kriminaalsüüdistusega. Seadet ei tohi kasutada sellistel eesmärkidel.
Antud toode on kaitstud kindlate Microsoft Corporationi intellektuaalsete omandiõigustega. Sellise tehnoloogia
kasutamine või levitamine väljaspool antud toodet on keelatud ilma Microsofti või Microsofti allüksuse litsentsita.
Sisu pakkujad kasutavad Windows Media jaoks seadmel digitaalõigustega juhtimistehnoloogiat (“WM-DRM“)
kaitsmaks seadme sisu intellektuaali (“Secure Content“), et nende intellektuaalne vara, näiteks autoriõigused, ei oleks
antud olukorras valesti kasutatud. Antud seade kasutab WM-DRM tarkvara Secure Contenti mängimiseks (“WMDRM Software“). Kui seadme WM-DRM tarkvara turvalisus on ohustatud, võib Microsoft tühistada (kas enda või
Secure Content omanike palvel (“Secure Content Owners“)) WM-DRM tarkvara õigused uue litsentsi saamiseks
koopiate tegemiseks, mängimiseks ja/või Secure Contenti mängimiseks. Tühistamine võib ka vältida Teie seadme
võimet teha ülekandeid, salvestusi, koopiaid ja/või mängida Secure Content, mille olete varemalt oma seadmele
salvestanud. Tühistamine ei muuda WM-DRM tarkvara võimet mängida kaitseta sisu. Nimekiri tühistatud WM-DRM
tarkvara kohta saadetakse Teile alati, kui laeta alla internetist või personaalarvutist Secure Contenti litsentsi.
Microsoft
võib, koos sellise litsentsiga, alla laadida tühistamiste nimekirja Teie seadmele Secure Content Owners-te poolt, mis
võib kahjustada Teie seadme võimet teha koopiaid, kuvamist ja/või Secure Contenti mängimist.

Mängijat kontrollib siseprogramm nimega tarkvara. Tarkvara uuendused võivad olla ilmunud pärast mängija
ostmist.
Tarkvaraprogramm Philips Device Manager jälgib mängijas oleva tarkvara staatust ja teavitab teid internetis
saadaval olevatest uuendustest.
Installeerige Philips Device Manager kaasasolevalt CD-lt või laadige alla uusimad versioonid aadressilt
www.philips.com/support.

7.1. Tarkvara uuendamine
Tähelepanu! See protsess kustutab mängija sisu.
1

Kopeerige mängija sisu arvutisse varukoopiaks.

2

Ühendage mängija arvutist lahti.

3

Lülitage mängija välja.

4

Kontrollige, et arvuti oleks ühendatud internetiga.

5

Klikake Start > Programs > Philips Digital Audio Player > SA52XX > Philips SA52XX Device Manager, et
käivitada Philips Device Manager.

6

Hoidke helitugevuse “+“ nuppu mängijal, kui ühendate mängija arvutiga.
>

Device Manager siseneb taastumise reþiimi.

7

Vajutage OK, et jätkata.

8

Kui ekraanil näidatakse, et protsess on lõppenud, eemaldage mängija arvuti küljest.

Tühistamise korral üritab Philips teha saadavaks tarkvara uuendused taastamaks mõned või kõik Teie seadme
võimed teha ülekandeid, salvestamisi, ligipääsu, koopiaid ja/või mängida Secure Content. Ometi, selliste uuenduste
võimaldamine ei sõltu ainult Philipsist. Philips ei garanteeri, et peale tühistamist on sellised uuendused võimaldatud.
Kui uuendused ei ole võimaldatud ei ole Teie seadmel võimeid teha ülekandeid, salvestamisi, koopiaid, kuvada ja /või
mängida Secure Content - isegi mitte Secure Contenti, mis oli eelnevalt Teie seadmele salvestatud.

9

Lisaks, isegi kui sellised tarkvara uuendused on võimaldatud, ei pruugi need lasta Teie seadmel teha ülekandeid,
salvestada, koopiaid, kuvada ja/või mängida Secure Content, mis oli eelnevalt lindistatud Teie seadmele. Mõnedel
juhtudel võite sisu üle kanda personaalarvutile. Teistel juhtudel peate uuesti ostma eelnevalt omatud Secure Content.

11 Kandke varukoopia sisu mängijasse.

>

Ekraanile kuvatakse kiri ”Updating firmware” (uuendan tarkvara).

Oodake, kuni uuendamise protsess on mängijas lõpetatud.
>

Mängija taaskäivitub ja on jälle kasutamisvalmis.

10 Taasühendage mängija arvutiga.

Kokkuvõtteks - Microsoft, Secure Content Owners ja Secure Content edasimüüjad võivad keelata juurdepääsu või
piirata Teie juurdepääsu Secure Contentile. Nad võivad isegi mitte võimaldada Teie seadme võimet ülekanda,
salvestada, kopeerida, kuvada ja/või mängida Secure Contenti isegi kui olete selle eest maksnud ja selle omandanud.
Ei Teie ega ka Philipsi heakskiit ei ole neile oluline, et keelata, peatada või teisiti piirata Teie juurde pääsu Secure
Contentile või mitte võimaldada Teie seadmel teha ülekandeid, salvestada, omada juurdepääsu, kopeerida, kuvada
ja/või mängida Secure Contenti. Philips ei garanteeri, et saate teha ülekandeid, salvestusi, omada juurdepääsu,
kopeerida, kuvada ja/või mängida Secure Contenti.
Ole vastutustundlik
Austa autoriõiguseid

Windows Media ja Windows logo on registreeritud Microsoft Corporationi kaubamärgid USA-s ja/või teistes riikides.
Philips austab teiste intellektuaalseid omandeid ja palume ka oma kasutajatel sama teha.
Multimeedia sisu internetis võib olla loodud ja/või levitatud ilma originaalautoriõiguste omanike loata.
Autoriõigusteta sisu kopeerimine või levitamine võib rikkuda autoriõiguste seadusi mitmetes riikides, kaasa arvatud
Teie riigis.
Autoriõiguste seaduste järgimine on Teie vastutusel.

6
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6 SEADISTUSED

1 OLULINE OHUTUSALANE INFORMATSIOON
Set date (määrake kuupäev) Pp / kk / aaaa / Kk / pp / aaaa
Päev / Kuu /Aasta

Display in Header
Skins (skinnid)

On (sees) / Off (väljas)

Dark (tume) / Light
(hele) / Red (punane)

Factory settings (tehase Restore factory settings? Kinnitav tagasiside
(taasta tehase
seadistused)
seadistused?)
Yes (jah) / No (ei)
Information
(informatsioon)

Memory (mälu)

Capacity (mahutavus) / Available free space (vaba ruum)

Firmware version (tarkvara
versioon)
Support website (toetav
veebileht)

6.1. Ekvalaiseri seadistused
Saate muuta ekvalaiseri seadistusi:
1 Valige peamenüüs SYMBOL.
2 Vajutage \ või [, seejärel ], et valida Sound settings (heli seadistused).
3 Vajutage \ või [, seejärel ], et valida Equalizer (ekvalaiser).
4 Vajutage \ või [, seejärel ], et valida Custom (enda seadistused).
5 Vajutage q või Q, et valida ekvalaiseri helilained:
B=bass, L=low (madal), M=mid (keskmine), H=high (kõrge), T=Treble (kõrged toonid)
6 Vajutage \ või [, et kohandada helitugevust.

Teie arvutile alla laetud video salvestamine ja ülekandmine kaasaskantavale mängijale on kavandatud ainult
avalikuks või õigete litsentsidega sisu kasutamiseks. Võite kasutada sellist sisu ainult privaatseks, mitte äriliseks
kasutamiseks ja peate austama edaspidiseid autoriõiguste juhiseid, mis on määratud toote autoriõiguste
omaniku poolt. Sellised juhendid võivad märkida, et edaspidised kopeerimised on keelatud. Videod võivad
sisaldada tehnoloogiat, mis keelab teha edaspidiseid kopeerimisi. Selliste olukordade puhul ei tööta salvestamise
funktsioon ja teid teavitatakse sõnumiga.

Info salvestamine
Philips on pühendunud oma toodete kvaliteedi parandamisele ja Philipsi kasutaja kogemuse võimendamisele.
Mõistmaks selle seadme kasutaja profiili, salvestab infot püsivale mälule seadmes. Salvestatud infot kasutatakse
vigade ja probleemide, mida kasutajad kogeda võivad, identifitseerimiseks ja märkamiseks. Salvestatavateks
andmeteks on näiteks muusika reþiimis muusika taasesituse aeg, raadio režiimis taasesituse aeg, kui mitu korda
näidati tühja aku märki jne. Salvestatud info ei sisalda sisu või meediat, mida kasutatakse seadmel või
allalaadimiste allikat. Salvestatud andmeid otsitakse välja ja kasutatakse AINULT siis, kui kasutaja tagastab
seadme Philipsi teenindusse kergendamaks vigade leidmist ja ennetamist. Salvestatud info on kasutajale
kättesaadav, kui Ta seda palub.

Vana toote ja patareide ära viskamine
Kõik meie tooted on disainitud ja valmisatud kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida saab ümber
töödelda ja taaskasutada.
See läbikriipsutatud prügikasti sümbol tähendab see seda, et toode kuulub Euroopa Liidu Direktiivi
2002/96/EC alla. Seda sümbolit võidakse kasutada ka koos keemilise sümboliga, mis tähendab, et toode
on kooskõlas selle kemikaali keskkonna direktiiviga.
Palume toodet mitte visata tavalise olmeprügi hulka. Palume end informeerida või küsida infot toote
edasimüüjate käest kohalike keskkonnaalaste ümbertöötlemisregulatsioonide kohta. Õige toote ära viskamine
aitab ennetada potentsiaalselt negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.
Teie toode sisaldab sisseehitatud taaslaetavat patareid, mis kuulub Euroopa Liidu Direktiivi 2006/66/EC alla ning
mida ei tohi visata tavalise olmeprügi hulka.
Kindlustamaks toote funktsionaalsus ja turvalisus, viige oma toode alati ametlikku kogumispunkti või
teeninduskeskusesse, kus oma ala professionaal eemaldab/asendab patarei nii nagu allpool näidatud.

7
8

>

Indikaator näitab hetkel olevat taset.

>

Vajutage

Vajutage ], et kinnitada valik.
Vajutage

, et tühistada kohandus.

, et väljuda Settings (seadistuste) menüüst.
Palume end informeerida kohalikest regulatsioonidest patareide kogumise kohta, sest patareide õige ära
viskamine aitab ennetada potentsiaalselt negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.

Muudatused
Tootja loata tehtud muudatused seadmele võivad lõppeda selle seadme õiguste võtmisega kasutajalt.

Märkus Euroopa Liidule
See seade on vastavuses Euroopa Liidu nõuetega raadio interferentsile.
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2 TEIE UUS MÄNGIJA

6 SEADISTUSED

Oma uue mängijaga saate:

Saate seadistada eelistusi mängijas vastavalt oma vajadustele.

H

Taasesitada videofaile (WMV, MPEG4 (.avi))

H

Taasesitada audiofaile (MP3, WMA)

H

Kuvada albumite kujundusi

H

Vaadata pilte

H

Kuulata audioraamatuid

H

Kuulata FM raadiot

H

Salvestada FM raadiot ja hääli/helisid

H

Vaadata kaustu

1

1. Vajutage

2.1 Mis on karbis?

ja valige

.

2. Vajutage \ või [, et valida valik.

Mängijaga on kaasas alljärgnevad seadmed:

3. Vajutage ], et minna järgmisele tasemele, või

, et naasta eelmisele menüütasemele.

4. Vajutage ], et kinnitada valik.
5. Vajutage

, et väljuda Settings (seadistuste) menüüst.

Seadistuste menüüs saate kasutada järgmiseid funktsioone:
Valikud

Seadistused

Edasised valikud

Play mode (taasesituse reþiim) Shuffle all (esita kõik segamini järjekorras)

Mängija

Kiire alguse juhend

Vahetatavate
otsikutega
kõrvaklapid

USB kaabel

Kaitsev kotike

CD-ROM, millel on Windows Media Player, Philips
Device Manager, MediaConverter™, kasutusjuhend ja
korduma kippuvad küsimused

TM

2.2 Registreerige oma toode
Soovitame tungivalt, et registreeriksite oma toote, et omada ligipääsu tasuta tarkvara uuendusteks. Oma toote
registreerimiseks minge aadressile www.philips.com/welcome, et saaksime Teid informeerida, kui uuendused on
saadaval.
1

Sound settings (heli
seadistused)

On (sees) / Repeat 1 (korda 1 kord) /
Repeat all (korda kõik)

Volume limit (helitugevuse piirang)

On (sees) / Set (seadista)

FullSound (täielik heli)

On (sees) / Off (väljas)

Equalizer (ekvalaiser)

Rock / Pop / Jazz / Classical / Dance
(tantsumuusika) / Electronica / Lounge / RnB /
Hip Hop / Spoken Word (räägitav jutt) / Custom
(enda seadistus)

Backlight (taustavalgus)

Always on (alati sees) / 10 sek / 30 sek / 60 sek

Brightness (eredus)

Liugur (5 taset)

Sleep timer (unetaimer)

Off (väljas) / 15 min / 30 min / 60 min

Language (keel)

Inglise (vaikimisi) / prantsuse / hispaania / saksa / itaalia / portugali / hollandi /
rootsi / norra / soome / ungari / poola / lihtsustatud hiina / traditsiooniline
hiina / jaapani / korea / tai (ainult 97 versiooni korral) / türgi

Screensaver (ekraanisäästja)

Off (väljas) / Clock (kell) / Demo

Time and Date (kellaaeg Time Settings
ja kuupäev)
(kellaaja seadistused)

FM raadio salvestamine: see funktsioon on saadaval kõikidele regioonidele, välja arvatud USA ja Kanada.
Date settings (kuupäeva
seadistused)

8

On (sees) / Off (väljas)

Repeat (korda)

Set time format (määrake
aja formaat)

12 h/24 h

Set time (määrake aeg)

Tund / Minut / AM / PM

Set date format (määrake
kuupäeva formaat)

Dd/mm/yyyy/ mm/dd/yyyy
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5.6. Salvestised

3.1 Ülevaade nuppudest ja ühendustest

Saate mängijaga audiohelisid salvestada. Peatükis 3.1 Ülevaade nuppudest ja ühendustest on näidatud
mikrofoni asukoht.

1

Valige peamenüüst

2
3

Vajutage [ või \, et valida Start voice recordings (alusta häälsalvestust), seejärel vajutage ], et
alustada.
Vajutage ], et peatada.

4

Vajutage
>

5

.

, et lõpetada ja salvestada.

Salvestised salvestatakse Recordings Library (salvestiste kogusse) mängijas.

> Recordings Library > Voice recordings.

Leiate häälsalvestised
1

Märkus. FM raadio salvestamiseks vaadake peatükki 5.5 Raadio.

5.6.1. Salvestiste taasesitamine
1
2

Valige peamenüüs
> Recordings Library (salvestiste kogu)> Voice recordings või Radio recordings
(häälsalvestis või FM raadio salvestis).
Vajutage \ või [, et valida salvestis, mida soovite kuulda.

3

Vajutage ], et taasesitada.

1

5.6.2. Salvestiste arvutisse laadimine
1

Ühendage mängija arvutiga.

2

Valige mängija Windows Explorer-s.

3

Valige Recordings (salvestised) > Voice or FM radio (häälsalvestis või FM raadio).

4

Kopeerige ja kleepige salvestis mistahes soovitud kohta arvutis.

A

OPTIONS

B

- VOLUME + Suurenda/vähenda helitugevust (hoia all, et suurendada/vähendada kiiresti)

C

q

Kerib tagasi (hoidke, et kerida kiiresti)

Q

Kerib edasi (hoidke, et kerida kiiresti)

\/[

Kerib üles/alla (hoidke, et kerida kiiresti)

1

Kerib edasi (hoidke, et kerida kiiresti)
Kerib üles/alla (hoidke, et kerida kiiresti)

5.6.3. Salvestiste kustutamine

D

W/]

Valige peamenüüs
> Recordings Library (salvestiste kogu)> Voice recordings või Radio recordings
(häälsalvestis või FM raadio salvestis).

2

Vajutage \ või [, et valida salvestis, mida soovite kustutada.

3

Vajutage OPTIONS, et näha valikute menüüd.

4

Vajutage \ või [, et valida Delete (kustuta) või Delete all (kustuta kõik).

5

Vajutage ], et kinnitada valik.

On (sees) / Off (väljas)
Play (mängi) / Record (salvesta) / Pause (peata)

Saate kustutada ühe või kõik salvestised.
1

Pakub vastavalt lahtiolevale menüüle valikuid.

Kinnita valik

1

5.7. Kasutage oma mängijat infofailide salvestamiseks ja kaasas
kandmiseks

E

MIC

Mikrofon

F

Z

Kõrvaklappide pesa
Läheb ühe taseme võrra tagasi (hoidke, et minna peamenüüsse)

G

USB ühendus

H
I

RESET

J

liugur

Libistage liugurit, et lukustada/lahti lukustada kõiki nuppe (välja arvatud VOLUME+)

Kopeerides failid mängijasse Windows Explorer-ga saate kasutada oma mängijat infofailide salvestamiseks ja
kaasas kandmiseks.
1

FM raadio salvestamine: see funktsioon on saadaval kõikidele regioonidele, välja arvatud USA ja Kanada.
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5.5.4. Manuaalne raadiojaama seadistamine

3.2 Peamenüü

1

Menüü

Käsklus

Menüü

Mängi digitaalseid muusikapalasid

Video

Vaata videoid

Pildid

Vaata pilte

Vajutage raadio reþiimis \ või [, et manuaalselt häälestada raadiojaama.
>

Sageduse paremaks häälestamiseks vajutage lühidalt \/[.
Järgmise tugevama signaali otsimiseks vajutage pikalt \/[.

5.5.5. Käsitsi uue sageduse salvestamine vana kohale
1

Raadio

Kuula või salvesta FM raadiot

Salvestised

Loo või kuula salvestisi

Kaustade vaatamine

Vaata kaustasid

Seadistused

Kohanda oma mängija seadistusi

Nüüd mängiv

Mine taasesitamise ekraanile

Viimati mängitud

Jätka taasesitust

1

Raadio reþiimis valige OPTION, et näha valikute menüüd.

2

Vajutage \ või [, et valida Save to preset (salvesta eelseadistatud kohale), seejärel ], et salvestada.

3.3 Installeerimine
Oluline! Installeerige tarkvara kaasasolevalt CD-lt muusika ja videote
ülekandmiseks.
Nõudmised süsteemile:
H

Windows XP (SP2 või uuem) või Vista

Interneti ühendus

H

Pentium III 800 MHz protsessor või uuem

Microsoft Internet Explorer 6.0 või hilisem

H

128MB RAM

CD-ROM

H

500 MB kõvaketta ruumi

USB ühendus

Oluline! Vajate XP Service Pack 2, et installeerida ja jooksutada tarkvara. Kui Teil ei ole seda oma
personaalarvutis, siis palutakse Teil installeerida Service Pack. Palun installeerige see, lõpetage oma
tarkvara installeerimine ja alles siis ühendage oma seade. See on oluline, et mängija töötaks
korralikult, olles ise personaalarvutiga ühenduses.

5.5.6. FM raadio salvestamine raadio mängimise ajal
1

Raadio reþiimis valige OPTION, et näha valikute menüüd.

2

Vajutage \ või [, et valida Start radio recordings (alusta raadio salvestistega), seejärel \ või [, et
alustada.

3

Vajutage ], et peatada.

4

Vajutage
>

5
1

, et lõpetada ja salvestada salvestis.

Salvestised salvestatakse Recordings Library (salvestiste kogusse) mängijas.

Leiate raadio salvestised

alt > Recordings Library > Radio recordings.

FM raadio salvestamine: see funktsioon on saadaval kõikidele regioonidele, välja arvatud USA ja Kanada

1. Sisestage tootega kaasasolev CD personaalarvuti CD ROM avasse.
2. Järgige ekraanipealseid juhiseid, et lõpetada Philips Windows Media Player, Philips Device Manager ja
TM
TM
MediaConverter installeerimine. MediaConverter muudab videoklipid mängijale sobilikku formaati.
3. Kui installeerimise programm ei alga automaatselt, siis sirvige CD sisu Windows Explorer-ga ja tehke
kahekordne hiireklõps failil, mis lõppeb laiendiga .exe.
Oluline! Installeerige oma personaalarvutisse FLV koodek, et kasutada Stream Ripperit ja vältida
muusika allalaadimisel veateateid. (Nõuanne: Kui sisestate interneti otsingumootorisse ”download
FLV codec”, siis leiate veebilehed, kus pakutakse FLV koodekite alla laadimist.)
Kaotasite CD? Ärge muretsege, saate CD sisu alla laadida veebilehelt www.philips.com/support.
1

FM raadio salvestamine: see funktsioon on saadaval kõikidele regioonidele, välja arvatud USA ja Kanada.
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5.5 Raadio
Valige peamenüüst

3 ALUSTAMINE
3.4 Ühendamine ja laadimine

, et siseneda raadio reþiimi.

Kui ühendate mängija personaalarvutiga, hakkab see automaatselt end laadima.
3.4.1 Kaasasoleva USB juhtme kasutamine
1

Enne esmakordset mängija kasutamist laadige seda vähemalt 5 tundi.

>

Aku on 100% laetud 4 tunniga ja 80% laetud 2 tunniga.

2

Ühendage kaasasolev USB juhe mini USB avaga mängija alaosas, teine ots ühendage
personaalarvutiga.

2

Ühendage kõrvaklapid
Kaasasolevad kõrvaklapid töötavad ka raadioantennidena. Kontrollige, et olete ühendanud kõrvaklapid õigesti
parimaks raadiojaama vastuvõtuks.

5.5.1 Automaatne raadiojaamade häälestamine
Märkus. Automaatse raadiojaamade häälestamise funktsioon kirjutab üle kõik eelseadistused. Kui
pole ühtki eelseadistatud jaama salvestatud, siis raadio funktsioon ajendab Teid alustama
automaatset häälestamist.

>

Kui ühendate mängija personaalarvutiga, hakkab see automaatselt end laadima.

.
Märkus! Mängija on täislaetud, kui laadimise animatsioon peatub ja kuvatakse
Täislaetud mängijaga on võimalik taasesitada kuni 30 tundi2 muusikat.

Automaatse häälestamise alustamine
1

Raadio reþiimis valige OPTION, et näha valikute menüüd.

2

Vajutage \ või [, et valida Autotune, seejärel ], et alustada.

3.4.2 Patarei oleku indikaator

>

Umbkaudne patareide täisoleku tase on näidatud alljärgnevalt:

Leitud raadiojaamade sagedused salvestatakse.

Raadiosse saab salvestada kuni 20 raadiojaama.

5.5.2 RDS (Raadio infosüsteem)

Täis

Mängija toetab FM raadiojaamade RDS funktsiooni. RDS jaamad saavad saata lisainformatsiooni FM
raadiojaama signaaliga, näiteks kanali informatsiooni.
Raadio reþiimis valige OPTION, et näha valikute menüüd.

2

Vajutage \ või [, et valida Select radio preset (vali raadio eelseadistus), seejärel ], et alustada
taasesitust.

Pooltäis

Üsna tühi

Tühi

Märkus! Kui patareid on peaaegu tühjad, siis hakkab ekraanil
vilkuma. Mängija salvestab kõik
seadistused ja pooleliolevad salvestused ja lülitub välja vähem kui 60 sekundiga.

5.5.3. Eelseadistatud raadiojaama mängimine
1

Kaks kolmandikku täis

ikoon.

2

Akudel on piiratud taaslaadimiste arv. Akude eluiga ja laadimiste arv varieeruvad vastavalt kasutuse ja
seadistuste tõttu.

3. Vajutage q/Q, et minna järgmisele eelseadistatud jaamale.
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3.5 Muusika ja piltide üle kandmine

5.4 Video

Saate kanda muusikat ja pilte üle mängijasse, kasutades selleks Windows Media Player-t. Lisainformatsiooni
saamiseks vaadake kasutusjuhendi peatükki 4 Organiseerige ja kandke üle muusikat ja pilte Windows Media
Player 11-ga.

5.4.1. Videote kandmine arvutist mängijasse

3.6. Videote alla laadimine, muutmine ja üle kandmine
MediaConverter™ abil

5.4.2 Video taasesitamine

Palun vaadake peatükki 3.6 Videote alla laadimine, muutmine ja üle kandmine MediaConverter™ abil.
Saate taasesitada videoid, mis on mängijasse salvestatud.

Oluline!
DRM kaitstud videod, mille olete internetist alla laadinud (ostnud), peavad olema bitikiirusega alla
800 kbps, et saaksite need mängijale üle kanda.
Enne, kui kannate DRM kaitstud videod üle, veenduge, et saate neid arvutis mängida. Saate DRM
kaitstud videofaile üle kanda lohistades need hiirega Internet Explorerit kasutava seadme Video
kausta.
Oluline! Installeerige oma personaalarvutisse FLV koodek, et kasutada Stream Ripperit ja vältida
muusika allalaadimisel veateateid. (Nõuanne: Kui sisestate interneti otsingumootorisse ”download
FLV codec”, siis leiate veebilehed, kus pakutakse FLV koodekite alla laadimist.)

1

Valige peamenüüs
>

, et siseneda Video reþiimi.

Kuvatakse nimekiri mängijas salvestatud videotest.

2. Vajutage \ või [, et valida fail ja vajutage ], et see taasesitada.
3
Philipsi MediaConverterTM võimaldab Teil:
H

laadida internetist videoid personaalarvutisse ühe nupule vajutusega (Stream Ripper),

H

muuta personaalarvutis olevaid videofaile mängija jaoks sobiliku ekraanisuurusega failideks,

H

kanda personaalarvutist videod üle mängijasse.
Märkus! Video muutmine ja üle kandmine on tavaliselt pikk protsess, mis sõltub personaalarvuti
seadistustest.

12

Lühike vajutus

, et naasta eelmisesse menüüsse, ja pikk vajutus

, et naasta peamenüüsse.

5.4.3. Kiirkerimine / Tagasi kerimine
Mängija võimaldab Teil sirvida videoid kiiresti edasi või tagasi kerides.
Kiirkerimine / Tagasi kerimine
1

Pikk vajutus Q, et valida 4x tavakiirus.

2

1.4x kiirusega reþiimis vajutage Q, et valida järgnevate kiiruste valikute vahel: 8x tavaline kiirus > 16x
tavaline kiirus > 4x tavaline kiirus.

>

Vajutage ] mistahes ajal, et jätkata tavalise kiirusega.
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5.3.4 Audioraamatu ettemängimiskiiruse reguleerimine

3.6. 1. Laadige alla või lisage videoid MediaConverterTM-sse

1

Audioraamatu taasesituse ajal vajutage OPTIONS.

3.6.1.1. Laadige videod alla kasutades Stream Ripper-t*

2

Vajutage \ või [, seejärel ], et valida Playback speed (taasesituse kiirus).

1. Kasutage Internet Explorerit, et avada veebilehte, kust soovite videot alla laadida.

3

Vajutage \ või [, seejärel ], et valida Slower (aeglasemalt), Normal (normaalselt) või Faster
(kiiremini).

H

video.google.com

H

myspace.com

H

youtube.com

l

Väljumiseks vajutage

.

5.3.5 Järjehoidja lisamine audioraamatusse
1

Audioraamatu taasesituse ajal vajutage OPTIONS.

2

Vajutage \ või [, seejärel ], et valida Bookmarks (järjehoidja).

3

Vajutage \ või [, seejärel ], et valida Add bookmark (lisa järjehoidja).
>
l

Stream Ripper toetab alla laadimist järgnevatelt lehekülgedelt:

2. Veebilehel videot taasesitades liigutage oma hiire kursorit üle video, kuni näete Stream Ripper ikooni
SYMBBBOL üleval vasakpoolses nurgas, seejärel vajutage Download (lae alla).

Ekraanile kuvatakse kinnitus.
Väljumiseks vajutage
.

5.3.6 Järjehoidja leidmine audioraamatus
1

Audioraamatu taasesituse ajal vajutage OPTIONS.

2

Vajutage \ või [, seejärel ], et valida Bookmarks (järjehoidja).

3

Vajutage \ või [, seejärel ], et valida Go to bookmark (mine järjehoidja juurde).

4

Vajutage \ või [, et valida nimekirjast järjehoidja.

5

Vajutage ], et liikuda valitud järjekohani.
l

Väljumiseks vajutage

.

5.3.7 Järjehoidja kustutamine audioraamatus
1

Audioraamatu taasesituse ajal vajutage OPTIONS.

2

Vajutage \ või [, seejärel ], et valida Bookmarks (järjehoidja).

3

Vajutage \ või [, seejärel ], et valida Delete bookmark (kustuta järjehoidja).

4

Vajutage \ või [, et valida nimekirjast järjehoidja.

5

>

Kui video laetakse alla MediaConverterTM-i, siis avatakse ja näidatakse alla laetud videot.

Vajutage ], et kustutada valitud järjekoht.
l

Väljumiseks vajutage

.

5.3.8 Audioraamatu kustutamine
1

Audioraamatu taasesituse ajal vajutage OPTIONS.

2

Vajutage \ või [, seejärel ], et valida Delete bookmark (kustuta järjehoidja).

3

Vajutage ], et kinnitada hetkel mängiva audioraamatu kustutamissoovi.
>
l

36

Ekraanile kuvatakse kinnitus.
Väljumiseks vajutage
.

* Stream Ripper alla laetud funktsioon vajab, et FLV koodek oleks personaalarvutisse installeeritud.
Lisainformatsiooni saamiseks lugege kasutusjuhendi peatükki Installeerimine.
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3.6.1.2. Videote lisamine personaalarvutist või DVD-lt
TM
1. Vajutage MediaConverter aknas Add file (lisa fail) / Add DVD (lisa DVD), et valida video allikas.

2. Avanevas aknas märkige oma videofail ja vajutage Open (ava).
TM
3. MediaConverter aknas vajutage Start (alusta), et alustada video muutmist ja üle kandmist.

5.3 Audioraamatute kuulamine
Mängija toetab audioformaadi raamatuid. Selle funktsiooni kasutamiseks peate laadima veebilehelt audible.com
alla AudibleManager-i. AudibleManager-ga saate hallata oma audioraamatu digitaalset sisu.
Külastage veebilehte audible.com ja registreeruge. Ekraanile ilmuvad juhised juhatavad Teid kogu
AudibleManager tarkvara allalaadimise protsessi vältel.

5.3.1 Audioraamatute lisamine SA52-sse
1

Algatage oma arvutis AudibleManager.

2

Lohistage ja pillake oma audioraamatud SA52-te.

5.3.2 Raamatu pealkirja järgi audioraamatu valimine

3.6.2. Muutke ja kandke üle videoid MediaConverter™ abil
1. Järgige peatükke 3.6.1.1 või 3.6.1.2, et laadida alla või lisada video.
TM
2. MediaConverter aknas valige video sihtkoht (Philipsi mängija või kohalik ketas).

1

Valige SA52 peamenüüst

TM
3. MediaConverter aknas vajutage Start (alusta), et alustada video muutmist ja üle kandmist.

2

Vajutage \ või [, seejärel ], et valida Audiobooks (audioraamatud).

3

Vajutage \ või [, seejärel ], et valida Book titles (raamatu pealkiri) või Authors (autorid).

4

Vajutage \ või [, seejärel ], et teha edasisi valikuid.

5

, et siseneda muusika reþiimi.

Vajutage \ või [, et valida pealkiri, seejärel ], et panna audioraamat käima.
l

Väljumiseks vajutage

.

5.3.3 Audioraamatu juhtimisseadmed
Mängija pakub järgmiseid audioraamatu reþiimi juhtimisnuppe:
Eesmärk

Tegevus

Mängi / Peatu

Vajutage ]

Hüppa edasi uue peatüki algusesse

Vajutage Q

Hüppa tagasi hetkel mängiva peatüki algusesse

Vajutage q

Kiirkeri audioraamatut edaspidi

Vajutage ja hoidke Q

Kiirkeri audioraamatut tagurpidi

Vajutage ja hoidke q

Ligipääs valikute menüüle

Vajutage OPTIONS

Naase lehitsemise menüüsse

Vajutage

Suurenda helitugevust

Vajutage VOL +

Vähenda helitugevust

VajutageVOL -

Nõuanne
Saate peale audioraamatust väljumist taasesituse taastada (vaadake peatükki 5.1.4 Taasesituse
jätkamine (hetkel mängib)).
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>

5.2. Piltide kogu

Muutmise ja üle kandmise progressi kuvatakse.

Kõik muudetud failid kantakse üle mängijasse.

5.2.1 Piltide vaatamine
Mängija toetab JPEG formaadis pilte ja pakub slaidide esitluse funktsiooni.

Nõuanne. Saate failid Windows Explorer-s valida ja seejärel lohistada nad Philipsi
TM
MediaConverter aknasse.
1. Valige peamenüüst

, et siseneda piltide reþiimi.

2. Vajutage \ või [, et sirvida läbi minipiltide.
3. Vajutage ], et näha pilte täismõõdus.

Märkus. Kui vaja, muudetakse failid õigesse failiformaati, mida saab mängijas taasesitada.

4. Täismõõdus piltide sirvimise ajal vajutage \ või [, et liikuda järgmise või eelmise pildi juurde.

3.7 Nautige

5.2.2. Piltide lisamine 'Lemmikute' kausta

3.7.1 Sisse ja välja lülitamine

Favorites funktsioon võimaldab Teil jagada oma lemmikuid pilte kiiremini. See on kasulik funktsioon, kui Teil on
palju piltide kaustu.
1

Kui vaatate pilte, vajutage OPTIONS, et näha valikute menüüd.

2

Vajutage [ või \, seejärel ], et valida Add to Favorites (lisa lemmikutesse).
>

Sisse lülitamiseks vajutage W/], kuni ekraanil kuvatakse Philipsi logo.
Välja lülitamiseks vajutage W/], kuni ekraanil kuvatakse ”Bye”.
Nõuanne
Kui mängijat ei kasutata ja ühtki nuppu ei vajutata 10 minuti vältel, lülitub mängija automaatselt välja.

Hetkel kuvatav pilt lisatakse lemmikute kausta.

3.7.2. Menüüs navigeerimine
Teie mängijal on intuitiivne navigeerimissüsteem, mis juhib Teid läbi erinevate seadistuste ja tegevuste.

5.2.3 Slaidiðõu
Piltide esitluse ajal kuvatakse kõik pildid täisformaadis. Slaidiðõu liigub järgmise pildini kindla aja pärast.
1. Alustamaks piltide esitlust minipiltide või täissuurusega ekraani sirvimise reþiimis, vajutage OPTIONS, et
näha valikute menüüd.
2. Vajutage [ või \, seejärel ], et valida Start Slideshow (alusta slaidiðõud).
3. Slaidide esitluse lõpetamiseks vajutage

.

Eesmärk

Tegevus

Eelmisesse menüüsse naasmine

Vajutage

Peamenüüsse naasmine

Vajutage ja hoidke

Menüüde sirvimine

Vajutage ] või

Nimekirja kerimine

Vajutage \ või [

Valiku valimine

Vajutage ]

3.7.3. Luku liugur
Mängijal on lukustus, et vältida tahtmatuid tegevusi.
1. Mängimise ajal nuppude lukustamiseks liigutage luku liugur asendisse
>

Kõik nupud, peale VOL+, lukustatakse ja

ikoon kuvatakse.

2. Nuppude lahti lukustamiseks liigutage luku liugur asendisse

34
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4.1. Windows Media Player 11 (WMP11 ) installeerimine
1. Sisestage kaasasolev CD arvuti CD ROM avasse.
2. Järgige ekraanil olevaid juhiseid WMP11 installeerimise lõpetamiseks.

4.2 Muusika ja piltide üle kandmine
4.2.1

Muusika ja piltide lisamine WMP11 nimekirja

Vaikimisi laeb WMP11 automaatselt kõik muusika- ja pildifailid, mis on salvestatud My-Music ja My-Pictures
kaustadesse, vastavasse nimekirja. Kui lisate arvutis nendesse kaustadesse uusi faile, lisatakse uued failid
automaatselt ka WMP11 nimekirja.

5 DETAILSED TEGEVUSED
5.1.3 Piirake helitugevust
Valjusti kuulamine rohkem kui hetke vältel võib olla kahjulik kuulmisele. Saate muuta mängija helitugevust, et
see sobiks Teie eelistustega:
1. Valige peamenüüst Settings (seadistused) > Sound settings (heliseadistused) > Volume limit (helitugevuse
limiit).
2. Vajutage -VOLUME+, et kohandada helitugevust.
3. Vajutage ], et seadistada.

4.2.2. Mujal arvutis või võrgus salvestatud muusika ja piltide lisamine
1. WMP11 programmi algatamiseks valige Start > All Programs > Windows Media Player.
2. Vajutage alumist noolt Library sildi all ja valige Add to Library (lisa nimekirja).

>

Kui olete seadistanud limiidi, ei saa Te seda helitugevust enam ületada, isegi kui vajutate VOLUME+ nuppu.

Võimaldamaks taas maksimaalset helitugevust, pange helitugevuse limiit tagasi maksimaalse peale.

5.1.4 Taasesituse jätkamine (hetkel mängib)
Taasesituse ajal, kui Te navigeerite taasesituse ekraanilt eemale, saate siiski igal ajahetkel taasesituse ekraanile
naasta.
Kõikides menüüdes peale peamenüü:
1. Vajutage OPTIONS.

>

Ilmub nimekirja lisamise dialoogi kast.

2. Vajutage [ või \, seejärel ], et valida Now playing (praeguse loo nimi).
Peamenüüs:
1. Vajutage [ või \, seejärel ], et valida Now playing.
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5.1.2 Muusika leidmine

1. Valige peamenüüs
, et siseneda muusikareþiimi.
Mängija pakub alljärgnevaid menüüvalikuid:

All songs (Kõik
laulud)

Alphabetically listed tracks
(Tähestikulises järjekorras
lood)

Artists (Artistid)

Alphabetically listed artists
(Tähestikulises järjekorras
artistid)

3. Vajutage <<Advanced Options dialoogi kasti laiendamiseks.
4. Vajutage Add... (lisa).
Alphabetically listed
albums (Tähestikulises
järjekorras albumid)

Album Art
(Albumite
kaanekujundus)

Alphanumerically listed album
art (Tähestikulises järjekorras
albumite kaanekujunduse nimed)

Albums (Albumid)

Alphabetically listed
albums (Tähestikulises
järjekorras albumid)

Tracks listed in album
order (Lood järjestatud
albumite järjekorras)

Genres (Þanrid)

Alphanumerically listed
genres (Tähestikulises
järjekorras þanrid)

Alphanumerically listed
artists (Tähestikulises
järjekorras artistid)

Numerically listed
“Playlists on the go”
(Numbrilises järjekorras)

Tracks listed in play order
(Lood järjestatud
taasesituse järjekorras)

Alphanumerically listed
playlists (Tähestikulises
järjekorras taasesituse
nimekirjad)

Tracks listed in play order
(Lood järjestatud
taasesituse järjekorras)

Playlists (Lugude
nimekiri)

Audiobooks
(Audioraamatud)

Kausta lisamise dialoogi kast ilmub.

5. Valige kaust, milles olete hoidnud oma muusika- ja pildifaile ja vajutage OK.
6. Minge tagasi Add to library dialoogi kasti ja vajutage OK.
>

WMP11 hakkab kausta skaneerima ja lisab olemasolevad muusika- ja pildifailid kogusse

7. Vajutage Close (sulge), kui olete lõpetanud.
Alphabetically listed
albums (Tähestikulises
järjekorras albumid)

Alphanumerically listed
book titles (Tähestikulises
järjekorras raamatute
pealkirjad)
Alphanumerically listed
authors (Tähestikulises
järjekorras autorid)

>

Tracks listed in album
order (Lood järjestatud
albumite järjekorras)

Tracks listed in
album order
(Lood järjestatud
albumite

Nõuanne!
WMP11 on konfigureeritud jätma vahele audiofailid, mis on väiksemad kui 100 KB. Väiksemate kui
100 KB failide lisamiseks peate muutma vaikimisi seatud seadistusi Add to library dialoogi kastis.

4.2.3 Muusika ja piltide nimekirja vahel vahetamine Windows Media Player-s ja oma
mängijas
Muusika ja piltide kogude vahel vahetamiseks vajutage lihtsalt noolele Windows Media Player-i üleval vasakus
nurgas ja valige kategooria, mida soovite vaadata.

Alphanumerically listed
book titles (Tähestikulises
järjekorras raamatute
pealkirjad)

2. Vajutage \ või [, et sirvida nimekirja.
3. Vajutage ], et valida või vajutage

, et naasta eelmisele menüütasemele.

4. Vajutage ], et alustada mängimist.
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4.2.4 CD-lt muusika tõmbamine
Kui soovite muusikat oma CD-lt mängijale üle kanda, siis peate looma muusikast digitaalse koopia oma arvutis.
Seda nimetatakse tõmbamiseks.
1. Veenduge, et arvuti oleks internetiga ühendatud.

5 DETAILSED TEGEVUSED
5.1 Muusika reþiim
Teie mängija toetab MP3 ja WMA formaate.

5.1.1 Juhtimisseadmed

2. Alustage WMP11.

Mängija pakub alljärgnevaid muusikareþiimi valikuid:

3. Klõpsake alumisel noolel Rip sildi all ja valige Format.

Eesmärk

Toiming

Alusta / Peata muusika taasesitus

Vajutage ]

Mine järgmise audiofaili juurde

Vajutage Q

Mine eelmise audiofaili juurde

Vajutage q

Kiirkerimine

Vajutage ja hoidke Q

Kiire tagasi kerimine

Vajutage ja hoidke q

Sirvimismenüüsse naasmine

Pikk / Lühike vajutus

Suurenda helitugevust

Vajutage VOL +

Vähenda helitugevust

Vajutage VOL -

Valikute menüüsse ligi pääsemine

Vajutage OPTION

4. Klõpsake alumisel noolel Rip sildi all ja valige Bit Rate (bitisagedus).
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4.5.4 Muutke muusika kohta käivat infot WMP11-ga
1. Klikake Library ribale.
2. Minge laulule, mida soovite muuta.
3. Tehke parem hiireklõps laulul ja valige pop-up menüüst Advanced Tag Editor.

>

Kuvatakse Advanced Tag Editor aken.

4. Valige sobilik inforiba ja sisestage või muutke informatsiooni.

5. Klikake OK, et salvestada muudatused.

4
5.

ORGANISEERIGE JA KANDKE ÜLE MUUSIKAT JA PILTE WINDOWS MEDIA PLAYER 11-GA
Sisestage Audio CD arvuti CD alusele.
>

Kõik CD lood moodustavad nimekirja. Vaikimisi algab lugude tõmbamine CD-lt WMP11-ga.Selle valiku
muutmiseks klõpsake alumisel noolel Rip sildi all ja valige Rip CD Automatically When Inserted (tõmbamine
automaatselt CD sisestamisel) > Never (mitte kunagi).

6. Klõpsake märgistatud kastikestel valimaks lugu, mida soovite tõmmata.

7. Vajutage Start Rip (alusta tõmbamist).
8. Valitud lood muudetakse ja lisatakse WMP11 kogusse.

4.5.5 Vormindage oma mängijat WMP11-ga
Saate taasvormindada oma mängija kõvaketta kustutades kogu info.
1. Käivitage WMP11.
2. Lülitage mängija sisse.
3. Kasutage kaasasolevat USB juhet, et ühendada mängija arvutiga.
4. Klikake alla-noolele Sync riba all ja valige Philips GoGear SA52xx > Format.
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4.2.5 Muusika ostmine internetist

4.5.3 Kustutage faile ja muusika nimekirju oma mängijast

Saate valida muusikapoe ja osta muusikat internetist.

Saate kasutada WMP11-d, et hallata mängijasse salvestatud faile. Kui ühendate oma mängija arvutiga, kuvatakse
selle sisu WMP11-s. Seal saate faile või taasesituse nimekirju kustutada nagu kõiki teisi failegi WMP11-s.

1. Käivitage WMP11.
2. Klõpsake alumisel noolel Media Guide (meediajuht) sildi all ja valige Browse all Online Stores (lehitse kõiki
interneti poode).

1. Klikake Philips GoGear SA52xx vasakpoolses navigeerimispaneelis.

3. Valige pood ja järgige ekraanijuhiseid.

2. Mängija sisu kuvatakse sisu paneelile.

>

Saate kuvada mängija sisu erinevates vaadetes, näiteks hiljuti lisatud, esitajad, albumid, laulud jne.

3. Muusikafailide kustutamiseks klikake noolele WMP11 ülemises vasakus osas ja valige Music (muusika).
Pildifailide kustutamiseks valige Pictures (pildid).
4. Liikuge failile või nimekirjale, mida soovite kustutada.
5. Tehke parem hiireklõps failil või nimekirjal ja seejärel valige Delete (kustuta).
6. Klikake OK.

>

Ostetud albumid ja lood leiate WMP11 raamatukogust.

4.3 Windows Media sisu sünkroniseerimine mängija sisuga
Saate oma muusika ja pildid sünkroniseerida oma mängijaga kasutades WMP11. Mängija esmakordsel
ühendamisel arvutiga valib WMP11 automaatselt sünkroniseerimise meetodi (automaatne või manuaalne), mis
sobib kõige paremini Teie mängijaga.
Automaatne: Kui Teie mängijal on piisavalt salvestamise ruumi (vähemalt 4GB vaba ruumi) ja terve Teie
meediaraamatukogu mahub mängijale, kopeeritakse raamatukogu automaatselt mängijale kohe, kui ühendate
selle arvutiga.
Manuaalne: Kui terve Teie meediaraamatukogu ei mahu mängijale, siis palutakse Teil manuaalselt valida failid
või esitlusnimekiri, mida soovite mängijale üle kanda.
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4.4.4 Kandke muusika nimekiri üle oma mängijasse

4.3.1 Mängija seadistamine

Vaadake peatükki 4.3.4 Valige faile ja muusika nimekirju manuaalseks sünkroniseerimiseks.

1. Käivitage WMP11.

4.5 Hallake oma faile ja muusika nimekirju Windows Media Player
11-s
4.5.1 Otsige muusikat või pilte WMP11-ga
1. Klikake Library ribale.
2. Muusikafailide otsimiseks klikake noolele WMP11 ülemises vasakus osas ja valige Music (muusika).
Pildifailide otsimiseks valige Pictures (pildid).
3. Trükkige otsingukasti failide märksõnad, näiteks laulude pealkirjad, esitajad jne.
>

Otsingu tulemused ilmuvad sisu paneelile, kui Te trükite ja uuendatakse iga uue tähe lisamisel.

4. Jätkake märksõnade sisestamist, et täpsustada oma otsingu tulemusi.

2. Lülitage mängija sisse.
2. Kasutage kaasasolevat USB juhet mängija ja arvuti ühendamiseks.
4. Sünkroniseerimise alustamine:
Kui võimaldatakse, valige seadme sünkroniseerimine WMP11-ga.
Kui WMP11 valib seadme automaatse sünkroniseerimise, siis klõpsake Finish (lõpeta).
>

Terve kogu sünkroniseeritakse mängijale. Edaspidi, iga kord kui ühendate mängija ar vutiga, sünkroniseerib
mängija automaatselt. Samuti saate valida ja järjestada, mida automaatselt sünkroniseerida (vaadake 4.3.3
Automaatse sünkroniseerimise valimine ja järjestamine).

Kui WMP11 valib seadme manuaalse sünkroniseerimise, siis klõpsake Finish (lõpeta).
>

Sel juhul peate klõpsama Sync sildil ja valima failid ja esitusloendi, mida soovite manuaalselt sünkroniseerida
(vaadake 4.3.4 Failide ja esitusloendi valimine manuaalseks sünkroniseerimiseks).

4.5.2 Kustutage faile ja muusika nimekirju WMP11 kogust
1. Klikake Library ribale.
2. Muusikafailide kustutamiseks klikake noolele WMP11 ülemises vasakus osas ja valige Music (muusika).
Pildifailide kustutamiseks valige Pictures (pildid).
3. Liikuge failile või nimekirjale, mida soovite kustutada.

Oluline!
Ärge eemaldage mängijat ülekande protsessi ajal. Kui eemaldate mängija, siis ei lõpetata ülekannet ja
Windows ei pruugi hiljem Teie mängijat enam ära tunda.

4. Tehke parem hiireklõps failil või nimekirjal ja seejärel valige Delete (kustuta).
5. Valige Delete from library only (kustuta vaid kogust) või Delete from library and my computer (kustuta
kogust ja arvutist) ja vajutage OK.

4.3.2 Automaatse ja manuaalse sünki vahel lülitamine
Peale mängija esmakordset seadistamist vastavalt Teie eelistustele, saate lülituda automaatse ja manuaalse
sünkroniseerimise vahel.
1. Klõpsake alumisele noolele Sync sildi all ja valige Philips GoGear SA52xx > Set Up Sync.
2. Valige või tühjendage Sync this device automatically (seadme automaatne sünkroniseerimine) kastike.

4.3.3 Valige ja eelisjärjekorrastage, mida sünkroniseeritakse automaatselt
Kui WMP11 on valinud seadme automaatse sünkroniseerimise, saate ikkagi valida osalise meediakogu
sünkroniseerimise. Saate valida, mida soovite olemasolevast esitusloendist sünkroniseerida või luua uue
esitusloendi. Need esitusloendid, mille olete valinud, sünkroniseeritakse mängijale iga kord, kui ühendate
mängija arvutiga.
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1. Klikake alla-noolt Sync all ja valige Philips GoGear SA52xx > Set Up Sync (seadista sünkroniseerimine).

4

ORGANISEERIGE JA KANDKE ÜLE MUUSIKAT JA PILTE WINDOWS MEDIA PLAYER 11-GA

4.4.3 Toimetage muusika nimekiri
Saate muuta olemasolevat nimekirja iga hetk.
1. Klikake vasakus navigeerimise paneelis Playlist.

>

Seadme seadistamise aken ilmub.

2. Available playlist (olemasolevad nimekirjad) menüüs, valige olemasolevatest taasesituse nimekirjadest,
mida soovite sünkroniseerida ja seejärel klikake Add (lisa).

>

Kõik taasesituse nimekirjad kuvatakse sisu paneelil.

2. Tehke parem hiireklõps nimekirjal, mida soovite muuta, ja valige Edit in List Pane pop-up menüüst.
>

Nimekirja sisu kuvatakse List paneelil.

3. Elementide eemaldamiseks taasesituse nimekirjast tehke parem hiireklõps elemendile ja valige Remove
from List (eemalda nimekirjast).

3. Taasesituse nimekirja loomiseks klikake New Audio Playlist (uus audio taasesituse nimekiri) ja järgige
ekraanil olevaid juhiseid, et täpsustada audiofailide kriteeriumeid (lisainformatsiooniks audio taasesituse
nimekirjade loomise kohta vaadake peatükki 4.4.2 Looge automaatne muusika nimekiri).
4. Taasesituse nimekirja eemaldamiseks klikake Playlist to sync (nimekirjad, mida sünkroniseerida) nimekirjas
sellele nimekirjale ja seejärel klikake Remove (eemalda).

4. Elementide järjekorra muutmiseks taasesituse nimekirjas klikake ja lohistage element uude kohta List
paneelil.
5. Uue elemendi lisamiseks nimekirja valige see oma kogust ja lohistage see List paneelile.
6. Kui olete lõpetanud taasesituse nimekirja muutmise, klikake Save Playlist nupule.
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4.4.2 Looge automaatne muusika nimekiri
WMP11-ga saab automaatselt luua taasesituse nimekirju, mis baseeruvad erinevatel kriteeriumitel.
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5. Playlist to sync (nimekirjad, mida sünkroniseerida) nimekirjas valige nimekiri ja seejärel klikake Priority
(tähtsusjärjekord) nooltele, et valida järjekord, milles soovite neid sünkroniseerida.

1. Klikake alla-noolele Library all ja valige Create Auto Playlist (looge automaatne taasesituse nimekiri).
>

New Auto Playlist dialoogi aken ilmub.

2. Sisestage automaatse taasesituse nimekirja nimetus.

>

Kui Teie mängija saab enne sünkroniseerimist täis, siis neid faile, mis on järjekorras madalamal, ei
sünkroniseerita.

Nõuanne

3. Klikake esimest rohelist plussmärki ja valige esmane kriteerium alla-keritavast nimekirjast.
4. Klikake allajoonitud sõnadele, et defineerida edasisi kriteeriume.
5. Klikake teist ja kolmandat rohelist plussmärki, et valida ja defineerida rohkem kriteeriume automaatse
taasesituse nimekirja loomiseks.
6. Klikake OK, kui olete valmis.

Kui mängijal on piiratud salvestamismaht või kui meediakogu on liiga suureks kasvanud, siis saate
sünkroniseeritavate failide järjekorda muuta. Selleks valige Shuffle, mis sünkroniseerib valitud kasti.
Seejärel iga kord kui ühendate mängija arvutiga, eemaldatakse failid arvutist ja uued failid
(taasesituse nimekirjast sünkroniseerimise paneelile) lisatakse seadmesse.

4.3.4 Valige faile ja muusika nimekirju manuaalseks sünkroniseerimiseks
Kui sünkroniseerite manuaalselt, peate looma failide nimekirja ja taasesitatavate failide nimekirja, mida soovite
sünkroniseerida. Saate ka muuta failide järjekorda, mida oma taasesituse nimekirjast mängijasse
sünkroniseeritakse.
1. Käivitage WMP11.
2. Lülitage mängija sisse.
3. Kasutage kaasasolevat USB juhet, et ühendada mängija arvutiga.
4. Klikake Sync ribale.
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5. Lohistage failid ja taasesituse nimekiri, mida soovite sünkroniseerida sisu paneelilt Sync List paneelile.
>

Saate teha ka parema hiireklõpsu failidel või taasesituse nimekirjal ja valida Add to ”Sync list” (lisa
sünkroniseerimise nimekirja).
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4.3.5 Kopeerige faile mängijast arvutisse
Teie mängija toetab vastupidist sünkroniseerimist, mis võimaldab kopeerida faile mängijast arvutisse WMP11
abiga.
1. Käivitage WMP11.
2. Lülitage mängija sisse.
3. Kasutage kaasasolevat USB juhet, et ühendada mängija arvutiga.
4. Klikake Philips GoGear SA52xx vasakus navigatsioonipaneelis.
>

Mängija sisu läheb Contents (sisu) paneelile.

5. Minge failile või nimekirjale, mida soovite kopeerida mängijast arvutisse.
6. Parem klõps failile või nimekirjale ja valige Copy from Device (kopeeri seadmelt).

4.4 Hallake oma Windows Media Player-i lugude nimekirja
Taasesituse nimekirjad võimaldavad Teil kokku panna igasuguseid laule või pilte, nii et saate nautida tundide
kaupa kuulamist. Saate luua tavalisi või automaatseid taasesituse nimekirju, mis sisaldavad laule, pilte või
mõlemat, kasutades WMP11.
6.

Sync List paneelil kontrollige, et valitud failid mahuvad mängijale.
>

Kui vaja, eemaldage faile nimekirjast.

4.4.1 Looge tavaline muusika nimekiri
1. Klikake alla-noolele Library all ja valige Create Playlist (looge taasesituse nimekiri).
>

Untitled Playlist ilmub List paneelile.

2. Klikake Untitled Playlist ja sisestage nimekirjale uus nimi.
3. Lisamaks elemente taasesituse nimekirja, lohistage sisu paneelilt List paneelile. Taasesituse nimekirjas saab
olla nii pilte kui ka muusikat.

7. Elementide eemaldamiseks tehke parem hiireklõps Sync List paneelil vastaval elemendil ja valige seejärel
Remove from List (eemalda nimekirjast).
8. Klikake Start Sync (alusta sünkroniseerimist) nupule, et kanda Sync List elemendid mängijasse.
>

Protsessi kuvatakse all paremas WMP11 nurgas.

Klikake Stop Sync, et peatada ülekanne.
Nõuanne
Kui lugu, mida tahate sünkroniseerida, on kaitstud fail, peate koheselt uuendama arvutis
turvaelemendid. Kui see juhtub, mängige lugu WMP11-ga ja kui see on tehtud, järgige juhiseid
ekraanil, et uuendada turvaelemendid arvutis. Kui olete uuendanud turvaelemendid, sünkroniseerige
fail mängijasse uuesti.
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4. Kui olete lõpetanud elementide lisamise taasesitamise nimekirja, klikake Save Playlist (salvesta taasesituse
nimekiri).
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