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Üldine hooldus

Ettevaatust

Hoiatus

�
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�

�
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�
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�
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Selleks, et vältida kahjustusi ja vigast
funktsioneerimist:

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

Ärge pillake mängijat maha ega esemeid
mängija peale.

Ärge asetage mängijat vette. Ärge laske
vett kõrvaklappide pesale või aku lähedale,
sest vesi võib põhjustada suuri kahjustusi.

Läheduses olevad aktiivsed mobiiltelefonid
võivad mängijat segada.

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

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

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

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

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

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

See tõlge on ainult viiteks.

Kui esineb erinevusi inglisekeelse versiooni ja
tõlgitud eestikeelse versiooni vahel, siis on
inglisekeelne versioon õige.

Kasutage kohas, kus temperatuur on alati 0 ja
35°C vahel (32 kuni 95°F)

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

Aku eluiga võib madalal temperatuuril
lüheneda.

Külastage kodulehekülge www.philips.com/support,
et tellida vahetusosi või lisavarustust.

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

Kõik teised brändid ja tootenimetused on vastavate
organisatsioonide või ettevõtete kaubamärgid.

Internetist või CD-plaatidelt pärit salvestiste
mitteametlik paljundamine on autorikaitseseaduste
ja rahvusvaheliste lepete rikkumine.

Koopiakaitsega materjalide, sh arvutiprogrammide,
failide, saadete ja helisalvestiste mitteametlik
kopeerimine võib olla autoriõiguste rikkumine ja
kriminaalkuritegu.

Info kasutamise ja hoidmise temperatuuride
kohta:

Osade/lisaseadmete vahetamine:

Kuulamisohutus

Selle seadme maksimaalne pingeväljund ei
ole suurem kui 150 mV.

Muudatused

Autorikaitse informatsioon

�

�

�

1. Ohutusinformatsioon



Seda toodet ei tohi sellistel eesmärkidel kasutada.

Windows Media ja Windowsi logo on Microsoft
Corporationi registreeritud kaubamärgid USAs ja/või
teistes riikides.

Philips austab teiste intellektuaalset omandit ja
palub oma kasutajatel sama teha. Internetis olevad
multimeediaandmed võivad olla loodud ja/või
levitatud ilma algse omaniku loata. Autoriõigusteta
andmete kopeerimine või levitamine on mitmetes
riikides, kaasaarvatud teie riigis, autoriõiguste
rikkumine. Autoriõiguste olemasolus veendumine
on teie enda kohustus. Arvutisse allalaaditud
videote salvestamine ja ülekandmine
kaasaskantavasse mängijasse on lubatud ainult
legaalsetelt veebisaitidelt allalaaditud videote puhul
või vastava loa alusel.

Te võite selliseid andmeid kasutada ainult enda
mitteärilisteks huvideks ja peate austama
autoriõiguste juhendeid, mis on autoriõiguste
omaniku poolt ette nähtud. Need juhendid võivad
keelata koopiate tegemise. Videod võivad olla
salvestatud kasutades koopiakaitse tehnoloogiat,
mis keelab edasist kopeerimist. Sellisel juhul
salvestamise funktsioon ei toimi ja teid teavitatakse
vastavalt.

Philips on võtnud kohustuse täiustada teie toote
kvaliteeti ja suurendada Philipsi kasutaja naudingut.
Selleks, et mõista seade kasutajaprofiile, logib see
seade mõnda infot/andmeid seadme püsimällu.
Neid andmeid kasutatakse, et identifitseerida ning
tuvastada vigu ja probleeme, mis kasutajad kogevad
seadme kasutamisel. Näiteks salvestatakse
muusikare iimis ja raadiore iimis taasesitamise

kestvust, mitu korda tühja aku teadet kuvatakse jne.
Salvestatud andmed ei tuvasta sisu või meediat,
mida seadmes kasutatakse, ega allalaadimise allikat.
Salvestatud andmeid kasutatakse AINULT siis, kui
kasutaja toob seadme Philipsi teeninduspunkti ja

AINULT selleks, et lihtsustada vea leidmist ja selle
vältimist. Salvestatud andmed on kasutajale
saadaval, kui kasutaja seda küsib.

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

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

Ärge kunagi visake oma toode ära tavalise
majapidamisprügi hulgas. Palun otsige infot
kohalike jäätmekäitluspunktide kohta, mis koguvad
elektroonilisi ja elektrilisi tooteid. Õige
ümbertöötlemine aitab vältida ohtu keskkonnale ja
inimeste tervisele.

Olge vastutustundlik! Austage autoriõigusi.

Andmete logimine

ž ž

Ümbertöötlemine

Hoiatus

�

�

Sisseehitatud aku eemaldamine lõpetab
garantii ja võib hävitada teie toote.

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

Olge vastutustundlik!
Austage autoriõigusi.
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... Ohutusinformatsioon

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

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

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

See seade on vastavuses Euroopa Liidu
raadiointerferentsi nõuetega.

Euroopa Liidu märkus



Mis kuulub varustusse?

Ülevaade

Märkus

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

Seadme jaoks mõeldud arvutitarkvara

Seadmesse paigaldatud failid

Juhtnupud

1.

2. /

�

� ��

Kontrollige, kas järgnevad esemed on komplektis
olemas:
Mängija

Kõrvaklapid

Käepael (sport-paki jaoks)

Kiire alustamise juhend

Infoleht ohutuse ja garantii kohta

Seade töötab koos järgnevate
arvutitarkvaradega:

(aitab teil uuendada
püsivara ja taastada mängijat)

(aitab hallata meediakogu arvutis ja
mängijas). Hankige Songbird aadressilt
www.philips.com/songbird.

Seadmesse on salvestatud
järgmised failid:

Kasutusjuhend

Korduma kippuvad küsimused

Vajutage ja hoidke all: lülitab seadme
sisse/välja.

Vajutage: alustab/peatab/taastab taasesituse.

Vajutage taasesitamise ajal kaks korda:
lülitab juhuesituse sisse või välja.

Vajutage: suurendab või vähendab
helitugevust.

Vajutage ja hoidke all: valib eelmise või
järgmise loo.

MINIDOT/FITDOT

Philips Device Manager

Songbird

MINIDOT/FITDOT

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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2. Teie uus mängija
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... Teie uus mängija

3.

4. LED indikaator

5. USB pesa laadimise ja andmete
ülekandmise jaoks

6. RESET

�

LED indikaator ja heli tagasisside

�

�

3,5 mm kõrvaklappide pesa.

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

LED indikaatori ja/või heli tagasisidega saate te
teada mängija oleku.



8

3. Alustamine

Aku laadimine

Seadme sisse- ja väljalülitamine

Nõuanne

�

�

Kui akutase on alla 15%, siis punane
indikaator vilgub ja kõlab kaks piiksu.

Taaslaetavatel akudel on piiratud
laadimistsüklite arv. Aku eluiga ja
laadimistsüklite arv sõltub kasutamisest ja
seadistustest.

Seadme automaatne väljalülitus

Seadmel on sisseehitatud aku,
mida saab laadida arvuti USB pesa kaudu.

Ühendage USB kaabliga
arvutiga.

Laadimise ajal muudab indikaator värvi,
näidates sellega aku taset.
Indikaator muutub roheliseks, kui aku on
laetud.

Vajutage ja hoidke seadmel all klahvi, kuni
süttib roheline või punane indikaator.

Süttib roheline
indikaatortuli ja muusika hakkab mängima.

Süttib punane
indikaatortuli ja kõlab üks piiks.

Mängijal on automaatne väljalülitusfunktsioon, mis
säästab akut. Peale viite minutit ootereþiimil olemist
(muusika ei mängi, ühtegi nuppu ei vajutata) lülitub
mängija välja.

MINIDOT/FITDOT

MINIDOT/FITDOT

Sisselülitamine:

Väljalülitamine:

�

�

�

�

�

�

�
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4. Muusika

Muusika ülekanne mängijasse

Muusika mängimine

Laulu otsimine

Helitugevuse muutmine

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

Lohistage muusikafaile Windows Exploreris;

Sünkroniseerige kaudu.

Ühendage arvutiga.

Arvutis leidke või ,

Lohistage failid arvutist
ile/ ile.

Veenduge, et te olete mängija sisse lülitanud.
Roheline indikaatortuli süttib, muusika
hakkab mängima.
Taasesitamise ajal vilgub roheline tuli
intervalliga.

Taasesitamise peatamiseks või jätkamiseks
vajutage nuppu.

Eelmise või järgmise laulu juurde liikumiseks
vajutage ja hoidke all nuppu.

Kõlab üks piiks.

Vajutage nuppu.
Te kuulete helitaseme muutumist
taasesitamise ajal.

võib teile meelde tuletada, kui:

Helitugevus jõuab kõrgele tasemele (80 dBA);
või

Te olete kuulanud muusikat kõrgel
helitugevusel 20 tundi.

Helitugevuse meeldetuletuse funktsiooniga on
Philipsi MP3/MP4 mängija vastavuses Euroopa
Liidu regulatsioonidega (EN 60950-1), mis tagavad
teie kuulmisohutuse.

Vajutage nuppu.
Kui helitase jõuab kõrgele tasemele, siis
kõlab piiks ja taasesitamine peatatakse.

Helitugevuse suurendamise jätkamiseks
vajutage ja hoidke all helitugevuse
suurendamise nuppu, kuni kõlab piiks ning
seejärel taasesitamine jätkub.

Helitugevust on võimalik veelgi
suurendada.

Helitugevuse reguleerimise lõpetamiseks
vajutage suvalist nuppu või oodake paar
sekundit, et taasesitamine jätkuks.

Taasesitamine jätkub eelneva
helitugevusega.

Et jätkata kuulamist kõrgel helitugevusel,
vajutage ja hoidke all nuppu.

Helitugevuse reguleerimise lõpetamiseks
vajutage suvalist nuppu või oodake paar
sekundit, et taasesitamine jätkuks.

Helitugevus langeb allapoole kõrget piiri
(80 dBA).

MINIDOT/FITDOT

Philips Songbirdi

Muusikafailide lohistamiseks Windows
Exploreris:

1. MINIDOT/FITDOT

2. My Computer Computer

MINIDOT FITDOT

1.

2.

MINIDOT/FITDOT

Kui te suurendate helitugevust,

1.

2.

Kui te olete kuulanud muusikat kõrgel
helitugevusel 20 tundi, siis kõlab piiks ja
taasesitamine peatatakse.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� ��

� ��
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Helitugevuse meeldetuletus



10

... Muusika

Juhuesituse sisse- ja väljalülitamine

1.

2.

Vajutage taasesitamise ajal kaks korda
nuppu.

Kõlab kaks piiksu ja roheline indikaatortuli
vilgub intervalliga kaks korda.
Laule mängitakse juhuslikus järjekorras.

Juhuesituse väljalülitamiseks vajutage
nuppu uuesti kaks korda.

Kõlab üks piiks ja roheline indikaatortuli
vilgub intervalliga ühe korra.
Laule esitatakse järjekorras.

�

�

�

�

�

�
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Philips Device Manager rakenduse
installeerimine

Püsivara uuenduste kontrollimine

1. MINIDOT/FITDOT

2. My Computer
Computer

3. Philips GoGear MINIDOT/FITDOT
Philips Device

Philips Device Manager

Philips GoGear
MINIDOT/FITDOT

4.

1.

2. Philips Device Manager

3. MINIDOT/FITDOT

4.
1) Sulgege Philips Device Manageri

dialoogikast.
2) Tehke arvuti ekraani allosas paremklikk

ikoonil ja valige Check for updates
(kontrolli uuendusi).

Philips SA5DOTXX Device Manager

Ühendage arvutiga.

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

Tehke ikoonil
paremklikk. Valige Install
Manager (installeeri ).

Alternatiivselt võite klikkida
ikooni. Tehke topeltklikk

installer.exe peal.

Tarkvara installeerimiseks järgige ekraanile
ilmuvaid juhendeid.

Veenduge, et teie arvuti on ühendatud
internetti.

Käivitage .
Kuvatakse dialoogikasti.

Ühendage arvutiga.
Kui seade on ühendatud, siis kuvatakse
kastis SA5DOTXX“ tekst.
Te näete seadme hetke püsivara versiooni.

Püsivara uuenduste kontrollimiseks:

kontrollib internetist uuendusi.

�

�

�

�

�

“

Märkus

� Installeerimisel on vaja nõustuda
kasutustingimustega.

5. Seadme püsivara uuendamine Philips Device Manager
rakenduse kaudu
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... Seadme püsivara uuendamine Philips Device Manager
rakenduse kaudu

Uuendage püsivara

1.

2. MINIDOT/FITDOT
MINIDOT/FITDOT

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

Ühendage arvuti küljest.
taaskäivitub peale

püsivara uuendust ja on jälle kasutamiseks
valmis.

�



13

6. Probleemide lahendamine

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

Sisestage pastaka ots või mõni teine ese
all asuvasse taaskäivitamise

(reset) auku. Hoidke seda all kuni seade lülitub
välja.

Kui algkäivitamine ei õnnestu, taastage seade
tarkvara kaudu:

Käivitage arvutis .

Avage taastamisre iim:

Alustage taastamisprotsessi:

Taaskäivitage .

MINIDOT/FITDOT

Kuidas ma saan MINIDOT/FITDOTi algkäivitada?

MINIDOT/FITDOTi

Philips Device Manager

1. Philips Device Manager

2.
1) Lülitage MINIDOT/FITDOT välja.
2) Vajutage ja hoidke all helitugevuse

suurendamise nuppu ja ühendage
MINIDOT/FITDOT arvutiga.

3) Hoidke nuppu all, kui Philips Device
Manager tuvastab MINIDOT/FITDOTi ja
avatakse taastamisre iim.

3.
1) Philips Device Manageris vajutage

Repair (paranda) nuppu. Jälgige
ekraanile ilmuvaid juhiseid protsessi
läbiviimiseks.

2) Kui taastamine on lõpetatud, ühendage
MINIDOT/FITDOT arvuti küljest lahti.

4. MINIDOT/FITDOT

�

�

þ

þ



14

7. Tehnilised andmed

Vooluvarustus

Tarkvara

Ühenduvus

Heli

Heli taasesitamine

Meediamahutavus

Meedia ülekanne
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Vooluvarustus: 95 mAh Li-ioon polümeer
sisemine taaslaetav aku

Taasesitamise aeg
Muusika (.mp3): kuni 6h

Kiirlaadimine: 6 minutit laadimist 60 minuti
muusikakuulamise jaoks

püsivara
uuendamiseks ja seadme taastamiseks.

meedia ülekandmiseks

Kõrvaklapid 3,5 mm

USB 2.0 High speed

Kanalieraldus: 45 dB

Sagedusvastuvõtt: 20 Hz - 18 000Hz

Väljundi võimsus: 2 x 2,4 mW

Signaali ja müra suhe: > 84 dB

Toetatud formaadid:

MP3
Bitimäärad: 8-320 kb/s ja varieeruv bitimäär
Sämplingumäärad: 8, 11.025, 16, 22.050,
24, 32, 44.1, 48 kHz

WMA (kaitsmata)
Bitimäärad: 10-320 kb/s CBR, 32-192 kb/s
varieeruv bitimäär
Sämplingumäärad: 8, 11.025, 16, 22.050,
32, 44.1, 48 kHz

WAV

Sisseehitatud mälu mahutavus

SA5DOT02 2 GB NAND Flash

SA5DOT04 4 GB NAND Flash

SA5DOT08 8 GB NAND Flash

Songbird (sünkroniseerimine)

Lohistage Windows Exploreris

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

Pentium III 800 MHz protsessor või kõrgem

518 MB RAM

500 MB kõvaketta ruumi

Internetiühendus

Windows® Internet Explorer 6.0 või uuem

USB port

1

3

2

Philips Device Manager:

SongBird:

3

Märkus

�

�

�

�

Toote tehnilised andmed võivad ilma ette
teatamata muutuda.

Taaslaetavatel akudel on kindel arv
laadimise tsükleid. Aku eluiga ja laadimise
tsüklite arv erineb kasutamise ja
seadistamise tõttu.

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

Ülekandekiirus sõltub
operatsioonisüsteemist ja tarkvara
seadistamisest.

1

2

3

Nõuded süsteemile
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Toote tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kõik õigused kaitstud.



Külastage Philipsit internetis:
http://www.philips.com


