Digitaalne audio-video pleier

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

www.philips.com/support

Eestikeelne kasutusjuhend

SA6125
SA6145
SA6185

9. SÕNASELETUSTE LOEND
Vajate abi?
Külastage palun:
www.philips.com/support
kus teil on võimalik sirvida kõiki kasutajatoe materjale: kasutusjuhendit,
mälupulga kasutusjuhendit, tarkvara viimaseid uuendusi ja vastusi
korduma kippuvatele küsimustele.

Album - Laulude / piltide kollektsioon.
Digital Rights Management (DRM) Tehnoloogia, mis pakub digitaalsele sisule mingil
tasemel pidevat kaitset, krüpteerides selle
krüptograafilise võtmega. Autoriseeritud kasutajad
peavad omandama litsentsi, et lukustada materjal
lahti ja seda tarbida.
Esitusloend - Digitaalmeediasisu nimekiri
Esitusloend ”on the go” - Esitusloend, mida saab
pleierisse luua, lisades muusika taasesituse ajal
lemmiklugusid, -albumeid, -esitajaid ja -þanre.
Juurmenüü - Peamenüü, mis asub kasutaja
struktuuripuu ülemises otsas.
Laulud - Individuaalne lugu või diskreetne
audiomaterjali tükike.

Sünkroniseerimine - Digitaalsete meediafailide
teisaldataval seadmel säilitamise protsess, mis
baseerub kasutaja poolt määratud reeglitel. Peate
võibolla kopeerima digitaalsed meediafailid
arvutist seadmele, uuendama seadmel olevat
informatsiooni või kustutama seadmelt faile.
Tõmbama - Digitaalse meedia sisu kopeerimine
audio CD-lt. Sisu võib tõmbamise käigus
konverteerida erinevasse formaati.
WAV - Digitaalne meediafaili formaat heli
hoiustamiseks.
Windows Media Audio (WMA) - Windows Media
formaadis audiofail. Faili audiosisu on krüpteeritud
ühe Windows Media Audio koodekiga.
Þanrid - Kindlat tüüpi või stiili muusika.

Minipilt - Väike versioon pildist, kasutatakse
indekseerimisel ja sirvimisel.
MP3 - Audio kokkupakkimise formaat, mida
teatakse MPEG-1 Audio Layer 3-na.
Pealkiri - Digitaalse meediasisu suurim üksus. CD
korral võib see olla CD nimi.
Pilt - Kujutis ja pilt JPEG failiformaadis.
SuperscrollTM (superkerimine) - Philipsi
kaubamärk pakub võimalust lehitseda pikkasid
nimekirjasid väga kiiresti.

Olge vastutustundlik
Austage kopeerimisõiguseid

Toodete spetsifikatsioonid võivad ilma ette hoiatamata muutuda.
Kaubamärgid on Koninklijke Philips Electronics N. või nende vastavate omanike omand.
2007 ©Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kõik õigused kaitstud.
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8. TEHNILINE TEAVE
Vool (Power)

Oting/ Vastuvõtt/ Edastamine (Tuner / Reception /
Transmission)

H

Patarei võimsus: 1000mAh

H

Patarei tüüp: Li-polümeer

H

Sisemise patarei mängimisaeg: Kuni 20 tundi
audio ja 5 tundi video puhul

Säilitamise viis (Storage media)

H

H

Dimensioonid (Dimensions)
124 x 74 x 12.7mm
Kaal (Weight)
153g
Video taasesitlus (Video playback)
H
H

Ühenduvus (Connectivity)
H

Mängimise aeg: 4 tundi*
Kokkusurumise formaat: WMV9 (30f/s,
384kb/s; 320 x 240 pikslit)

H

Kõlari tüüp: 2 x täisvõimsusel kõlarit

H

Väljundi voolutugevus: 2 x 0.3 W

H

Müra tase signaalis: > 60 dB

Valge taistavalgus LCD 320 x 240 pikslit, 65K
värvi

Tarkvara (Software)
H
H

Formaadi tugi: JPEG

Heli (Sound)
H
H

Kanalite eraldamine: 45dB
Tasakaalustaja sätted: Rock, Funk, Jazz,
Klassikaline (Classical), HipHop, Tehno
(Techno), Valitud (Custom)

H

Sageduse amplituud: 60-18000Hz

H

Müra tase signaal: > 85dB

H

H

H

H

Seadmehaldaja: Taastamiseks ja uuendamiseks
Philips'i Meediakonverteerija: Konverteerib pleieri
jaoks alljärgnevaid formaate: AVI (Microsoft'i
video I formaat), MPEG-1, 2, 4, DVD (*.vob),
MOV, WMV, RM jne. Vajab Quicktime (MOV
tarbeks) ja Windows Media Player 10 või uuemat
versiooni (WMV tarbeks).
Windows Media Player 11

Süsteemi nõuded
H

Windows XP (SP2 või võimsam) või Vista

H

Pentium III 800Mhz protsessor või kõrgem

H

256MB RAM

H

200MB kõvaketta ruumi

Mängimise aeg: 15 tundi*

H

Internetiühendus (soovituslik)

Kokkusurumise formaat: MP3 (8-320kb/s ja
VBR; Näidismäärad: 8, 11.025, 16, 22.050, 4,
32, 44.1, 48kHz); WMA (5-320kb/s;
Näidismäärad: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32,
44.1, 8kHz)

H

Väljundi voolutugevus (RMS): 2x3mW (16X)
(Euroopa Liidu riigid), 2x12mW (16X) (mitte
Euroopa Liidu riigid)

Audio taasesitlus (Audio playback)
H

Kõrvaklapid 3.5mm, USB 2.0++

Kõlarid (Speakers)
Sisseehitatud kõlarid

Staatilise pildi kuvamine (Still picture display)
H

Sisseehitatud mälu võimsus
SA612X 2GB NAND Flash+
SA614X 4GB NAND Flash+
SA618X 8GB NAND Flash+

H

Pilt/ Kuvamispilt (Picture / Display)
H

H

USB kaudu laetav

Otsinguriba: FM stereo

1. Oluline ohutusalane informatsioon ...............................................................................3
2. Teie uus seade ......................................................................................................7
2.1. Karbi sisu ..............................................................................................................................................7
2.2. Teie toote registreerimine......................................................................................................................7
3. Alustamine...........................................................................................................8
3.1. Ühenduste ja funktsioonide ülevaade ....................................................................................................8
3.2. Peamenüü .............................................................................................................................................9
3.3. Paigaldamine.........................................................................................................................................9
3.4. Ühendamine ja laadimine ....................................................................................................................10
3.4.1.

Kasutage kaasa antud USB-kaablit ..........................................................................................................................10

3.4.2.

Patarei taseme kindlaksmääramine .......................................................................................................................11

3.5. Muusika ja piltide kopeerimine................................................................................................................11
3.6. Videote kopeerimine............................................................................................................................12
3.7. Kasutusmugavus.................................................................................................................................13
3.7.1.

Voolu sisse ja välja lülitamine................................................................................................................................13

3.7.2.

Menüüs navigeerimine ..........................................................................................................................................13

3.7.3.

Luugi lukustamine.................................................................................................................................................13

4. Muusika ja piltide ülekandmine ja organiseerimine ........................................................14
4.1. Windows Media Player 11 abil ............................................................................................................14
4.1.1.

Informatsioon Windows Media Player 11 kohta....................................................................................................15

4.1.2.

Enne Windows Media Player 11 paigaldamist (soovituslik) ..................................................................................16

4.1.3.

Windows Media Player 11 paigaldamine...............................................................................................................19

4.1.4.

Windows Media Player'i eelmise versiooni juurde naasmine ................................................................................20

4.2. Muusika ja piltide kopeerimine............................................................................................................20
4.2.1.

Windows Media Player andmebaasi muusika- ja pildifailide lisamine ...................................................................21

4.2.2.

Windows Media Player'i muusika- ja piltide andmebaasi ja teie pleieri vahel lülitamine........................................22

4.2.3.

CD-lt laulude salvestamine ....................................................................................................................................23

4.2.4.

Muusika ostmine internetist ..................................................................................................................................25

4.3. Windows Media sisu sünkroniseerimine teie pleieriga .......................................................................26
4.3.1.

Seadistage oma pleier ...........................................................................................................................................26

4.3.2.

Automaatse ja käsitsi sünkroniseerimise vahel lülitamine .....................................................................................27

4.3.3.

Automaatselt sünkroniseeritava info valimine ja prioritiseerimine.........................................................................27

Microsoft Internet Explorer 6 või hilisem
versioon

4.3.4.

Käsitsi sünkroniseerimiseks failid ja lugude nimekirjad valimine ..........................................................................28

4.3.5.

Käsitsi sünkroniseeritavate failide mängimisjärjekorra muutmine teie pleieris ......................................................30

H

CD-ROM kettaseade

4.3.6.

Failide kopeerimine teie pleierist oma arvutisse ....................................................................................................31

H

USB-pesa

4.4. Windows Media Player'i Lugude nimekirja haldamine ........................................................................31

ID3-klemmi tugi: Albumi pealkiri ja artisti nimi

*Taaslaetavate patareidel on piiratud laadimiste arv, mistõttu tuleb patareid aeg-ajalt välja vahetada. Patarei
eluiga või laadimiste arv erinevad sõltuvalt seadme kasutamisest ja sätetest.
+ 1MB = 1 miljon baiti; võimalik säilitamismaht on väiksem.

4.4.1.

Regulaarse Lugude nimekirja loomine ..................................................................................................................31

4.4.2.

Automaatse Lugude nimekirja loomine .................................................................................................................32

4.4.3.

Lugude nimekirja redigeerimine ............................................................................................................................33

4.4.4.

Lugude nimekirja oma pleierisse ülekandmine......................................................................................................34

4.5. Failide ja lugude nimekirjade haldamine Windows Media Player'is .....................................................35
4.5.1.

Windows Media Player'i kaudu muusika või piltide otsimine ................................................................................35

1GB = 1 triljon baiti; võimalik säilitamismaht on väiksem.

4.5.2.

Windows Media Player andmebaasist failide ja lugude nimekirjade kustutamine..................................................35

Täielik mälumaht ei pruugi olla saavutatav, kuna osa mälust reserveeritakse pleieri tarbeks

4.5.3.

Teie pleierist failide ja lugude nimekirjade kustutamine.........................................................................................35

4.5.4.

Albumi üksuse lisamine või muutmine......................................................................................................................36

4.5.5.

Windows Media Player'i kaudu loo informatsiooni redigeerimine .........................................................................37

Säilitamisvõimsuse aluseks on 4 minutit loo kohta ja 64kb/s WMA kodeering.
++ Tegelik ülekandmise kiirus võib kõikuda olenevalt operatsioonisüsteemist ja tarkvara seadistusest.
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4.5.6. Windows Media Player'i kaudu teie pleieri formatiseerimine ..............................................................38

Ülekandmise järel ei ole minu pleieris enam muusikat.

5. Detailne ülevaade funktsioonidest .............................................................................39
5.1. Muusika reþiim....................................................................................................................................39

Kui te ei suuda leida lugusid, mida kandsite üle pleierisse, kontrollige alljärgnevat:

5.1.1.

Ühendused............................................................................................................................................................39

5.1.2.

Teie muusika leidmine...........................................................................................................................................40

5.1.3.

Mängimise reþiim..................................................................................................................................................41

5.2. Tasakaalustaja (heli sätted) .................................................................................................................41
5.3. Käigupealt lugude nimekiri..................................................................................................................42
5.3.1.

Käigupealt lugude lisamine lugude nimekirja ........................................................................................................42

5.3.2.

Käigupealt lugude nimekirja taasesitlus ................................................................................................................42

5.3.3.

Käigupealt lugude nimekirja lisamine ....................................................................................................................42

5.3.4.

Käigupealt lugude nimekirja tühjendamine............................................................................................................42

5.4. Muud lugude nimekirjad .....................................................................................................................43
5.4.1.

Teie pleierist lugude nimekirja kustutamine...........................................................................................................43

5.4.2.

Hetkel mängiv/ Viimati mängitud lugu...................................................................................................................43

H

H

Kas te kandsite lood üle, kasutades Windows Media Player'it? Failid, mida on üle kantud teistel viisidel
tuvastatakse pleieris teabefailidena. Neid ei kuvata muusikaandmebaasis ega mängita.
Kas teie lugude formaadiks on MP3 või WMA? Pleier ei taasesitle teisi formaate.

Minu pleieri kuvaripilt tardub
1. Sellel vähetõenäoliselt esineval juhul, kui kuvaripilt tardub, ärge sattuge paanikasse. Vajutage naela või muu
terava objektiga pleieri tagumisel küljel asuvasse avausse ja hoidke seda all, kuni pleier lülitub välja. Lülitage
vool taas sisse pärast seda, kui pleier on end välja lülitanud.
Märkus. Teie pleieri olemasolev andmete sisu kustutatakse.
2. Kui mitte miski ei juhtu, siis laadige patareid vähemalt 4 tunni jooksul ja seejärel püüdke uuesti pleier sisse
lülitada või taastada vaikesätted. Kui see ei toimi, siis peaksite parandama oma pleierit Philips'i
Seadmehaldaja (Device Manager) abil. (Vaadake käesoleva kasutusjuhendi peatükki Teie pleieri
uuendamine.)

5.5. Videod .................................................................................................................................................44

Minu pleier sai täis ja minu pleieris on vähem lugusid, kui ma arvestasin

5.5.1.

Teie videote leidmine.............................................................................................................................................44

5.5.2.

Ühendused............................................................................................................................................................45

Teie pleieril on sisemine mälu lugude säilitamiseks. Kontrollige oma seadme mudelit, et tuvastada mälu tegelikku
suurust. Saate säilitada rohkem lugusid, kui kasutate WMA 64kb/s+ varieeruva bitihulgaga formaadis lugusid.

5.5.3.

Mängimise jätkamine ............................................................................................................................................45

5.6. Pildid...................................................................................................................................................46
5.6.1.

Teie arvutist oma pleierisse piltide kopeerimine ....................................................................................................46

5.6.2.

Teie pleierist oma arvutisse piltide kopeerimine ....................................................................................................46

5.6.3.

Teie pleieris piltide leidmine ..................................................................................................................................47

+ Säilitamisvõimsuse aluseks on 4 minutit loo kohta ja 64kb/s WMA kodeering.

5.7. Meedia kustutamine ............................................................................................................................47
5.8. Raadio.................................................................................................................................................48
5.8.1.

Teie FM-regiooni valimine. ....................................................................................................................................48

5.8.2.

Automaatne kanaliotsing .......................................................................................................................................48

5.8.3.

Eelseadistatud raadiojaama mängimine ja raadiojaama otsing..................................................................................49

5.9. Salvestused.........................................................................................................................................49
5.9.1.

Salvestuste taasesitlus ..........................................................................................................................................50

5.9.2.

Teie salvestuste kustutamine.................................................................................................................................50

5.9.3. Teie salvestuste üleslaadimine arvutisse. ............................................................................................50
5.10. Sätted..................................................................................................................................................51
5.11. Kasutage oma pleierit teabefailide säilitamiseks ja transportimiseks...................................................52
6. Teie pleieri uuendamine .........................................................................................53
6.1. Veenduge käsitsi oma tarkvara uudsuses............................................................................................53
7. Korduma kippuvad küsimused ..................................................................................54
8. Tehniline teave ....................................................................................................57
9. Aineregister ........................................................................................................59

4

53

7. KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

1 OLULINE OHUTUSALANE INFORMATSIOON

1

Taastage toote vaikesätted, vajutades naela või muu terava objektiga pleieri tagumisel küljel asuvasse
avausse.

Õnnitleme ostu puhul ja teretulemast Philips'isse!

2

Käivitage Philips'i Seadmehaldaja (Device Manager) alljärgnevalt Start > Programmid (Programs) >
Philips'i Seadmehaldaja (Device Manager). Valige Parandamise (Repair) tabloo.

Üldine hooldus

Philips'i klienditoest täiel määral osa saamiseks registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome

Kahjustuste või talitlushäirete vältimine
H

Ärge asetage seadet suure kuumuse kätte, mis on põhjustatud kütteseadmete või otsese

H

päikesevalguse poolt.

H

Ärge pillake oma mängijat maha ega laske sellele kukkuda muid esemeid.

H

H

3

Vajutades klahvi Vol +, ühendage oma seade arvutiga.

H

4

Kinnitage oma valik ”Jah” (Yes), kui teile kuvatakse alljärgnevat kuvaripilti, ja vabastage klahv Vol +.

H

H

See seade ei ole veekindel: ärge lubage mängija sattumist vette, ärge pange kõrvaklappe ega akut vette.
Mängijasse sisenev vesi võib põhjustada suuri kahjustusi ja roostetamist.
Ärge kasutage puhastusvahendeid, mis sisaldavad alkoholi, ammoniaaki, benseeni või abrasiive, kuna need
võivad kahjustada seadet.
Läheduses asuvad aktiivsed mobiiltelefonid ja tugevad magnetväljad võivad põhjustada häireid.
Tehke oma failidest varukoopiad: Jätke alles originaalfailid, mille kopeerisite seadmesse. Philips ei vastuta
sisu kaotuse eest, kui seade saab kahjustada või muutub loetamatuks.
Probleemide vältimiseks hallake (kopeerimine, kustutamine, jne) oma muusikafaile kaasa antud
muusikatarkvara abil!

Kasutus- ja hoidmistemperatuurid

5

Valikukastis valige oma seadme nimetus (Sa61xx).

H

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

H

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

H

Patarei eluiga võib väheneda madalates temperatuurides.

Varuosad/ lisatarvikud
Külastage kodulehte www.philips.com/support või võtke ühendust Klienditoe telefoniga (telefoninumbri leiate
käesoleva kasutusjuhendi esimeselt lehelt) et tellida vahetusvaruosasid / lisatarvikuid.

Kuulmisohutus
Kuulake keskmisel helitugevusel
H

6

Parandamise lõpuleviimise järel vajutage OK ja jätkake oma pleieri tavapärast kasutamist.

H

Kõrvaklappide kasutamine valjul helitugevusel võib kahjustada Teie kuulmist. Käesolev toode on võimeline
tekitama helisid sellisel detsibellitasemel, mis võib esile kutsuda terve inimese kuulmise kahjustumist, seda
isegi heliga kokkupuutel pikkusega alla ühe minuti. Kõrgemad detsibellitasemed on ette nähtud inimestele,
kes on varasemalt kogenud kuulmise kahjustumist.
Heli võib olla petlik. Aja jooksul kuulamise ”mugavustase” kohaneb suuremate helitugevustega. Seega,
pikaajalise kuulamise järel normaalsena tunduv helitase võib tegelikult olla vali ja teie kuulmisele kahjulik.
Kaitseks nimetatud riski vastu sättige teie pleieri heli ohutule tasemele enne teie kuulmise kohanemist ja
jätke heli sellele tasemele.

Heli sättimine ohutule tasemele
H

Sättige heli valjuduse kontroll madalale tasemele.

H

Suurendage helitugevust aeglaselt, kuni kuulete heli mugavalt ja selgelt, ilma tõrgeteta.

Kuulake mõistliku aja jooksul:

52

H

Liiga pikk kokkupuude heliga, isegi ”ohututel” tasemetel, võib samuti põhjustada kuulmise kahjustumist.

H

Veenduge selles, et kasutate seadet mõistlikult ja teete piisavalt pause.

5

1 OLULINE OHUTUSALANE INFORMATSIOON
Kõrvaklappide kasutamisel veenduge alljärgnevate juhiste järgimises.
H
H

H
H

Kuulake mõistlikel helitugevuse tasemetel mõistlike ajavahemike jooksul.
Jälgige, et te ei kohendaks heli tugevust seoses oma kuulmise kohanemisega.Ärge keerake helitugevust nii
valjuks, et te ei kuule teie ümber toimuvat.

7. KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED
Kui puutute oma pleieri kasutamisel kokku probleemidega, järgige alljärgnevas peatükis loetletud juhtnööre.
Palume teil samuti tutvuda www.philips.com/support asuvate Korduma kippuvate küsimustega üksikasjalikuma
abi saamiseks ning muude probleemide lahendamise nippide omandamiseks. Konsulteerige oma edasimüüja või
klienditoekeskusega, kui te ei leia abi alljärgnevatest juhtnööridest.

Potentsiaalselt ohtlikes olukordades peaksite kasutama ettevaatlikult või ajutiselt lõpetama kasutamise.

Hoiatus!

Ärge kasutage kõrvaklappe mootorsõiduki juhtimisel, jalgrattaga sõitmisel, rulaga sõitmisel, jne; selline
tegevus võib tekitada liiklusohtu ning on paljudes kohtades seadusevastane.

Mingil juhul ei tohi te üritada pleierit ise parandada, kuna sellega kaotab toote garantii kehtivuse.

Oluline (mudelitel, millel on kaasa antud kõrvaklapid)
Philips garanteerib oma audiomängijate ühilduvuse maksimaalsel helivõimsusel, nagu on määratud vastavate
seadusandlike kogude poolt, ainult kaasasolevate kõrvaklappide originaalmudelitega. Juhul, kui see vajab
asendamist, siis soovitame võtta ühendust edasimüüjaga, et tellida Philips’i poolt tarnitud kõrvaklappidega
identne mudel.

Autoriõiguste kaitse alane informatsioon
Kõik teised brändid ja toodete nimed on nende vastavate ettevõtete või organisatsioonide kaubamärgid.
Internetist alla laetud või CD plaadilt tehtud salvestiste kopeerimine ilma vastava volituseta on
autoriõigusseaduste ja rahvusvaheliste lepingute rikkumine.
Kopeerimise vastu kaitstud materjalide volituseta kopeerimine võib olla autoriõiguste rikkumine ja olla
kriminaalkorras karistatav. Seda seadet ei tohi selleks otstarbeks kasutada.

Minu pleier jätab lugusid vahele
Vahele jäetud lood võivad olla kaitstud. Võib juhtuda, et teil puuduvad piisavad õigused, et mängida pleieris neid
lugusid, mida jäetakse vahele. Kontrollige muusika õigustega seonduvat lugude levitaja käest.
Windows ei tunne ära minu pleierit
Veenduge, et teie arvuti poolt kasutatav operatsioonisüsteem on Windows XP (SP2 või võimsam).
Minu pleier ei lülitu sisse
Teie seadme patarei võib olla tühjenenud seoses pikaaegse pleieri kasutusest väljas olekuga. Palume teil pleierit
laadida. Toote vea puhul ühendage pleier arvutiga ja rakendage Philips'i Seadmehaldaja (Device Manager), et
pleieri sätteid taastada.
Oluline! Seadme taastamise protsessi lõpus kustutatakse kogu pleieri sisu. Taastamise järel lihtsalt
sünkroniseerige oma pleier uuesti, et saaksite muusika arvutist pleierisse üle kanda.

Käesolev toode on kaitstud Microsoft Corporation'i vastavate intellektuaalse omandi õigustega. Ilma Microsoft'i
või Microsoft'i poolt volitatud filiaali litsentsita on sellise tehnoloogia kasutamine või levitamine väljaspool
käesolevat toodet keelatud.
Tarkvaratoodete müüjad kasutavad käesolevas seades sisalduva Windows Media puhul digitaalset õiguste
haldamise tehnoloogiat (”WM-DRM”) kaitsmaks selle sisu terviklikust (”Ohutu Sisu”) eesmärgil tagada sega, et
sisus olev intellektuaalne kapital, sealhulgas autoriõigused, ei leiaks vääriti kasutamist. Käesolev seade rakendab
WM-DRM tarkvara, et mängida Ohutut Sisu (”WM-DRM Tarkvara”). Kui käesoleva toote WM-DRM on rikutud,
võib Microsoft tühistada (kas omaalgatuslikult või Ohutu Sisu omanike (”Ohutu Sisu Omanikud”) palvel) WMDRM Tarkvara õigust omandada uusi litsentse Ohutu Sisu kopeerimiseks, esitlemiseks ja/või mängimiseks.
Nimetatud tühistamine võib samuti takistada teie seadme võimet üle kanda, salvestada, kopeerida, esitleda ja/või
mängida Ohutut Sisu, mida olete eelnevalt salvestanud oma seadmesse. Iga kord, kui laete alla Ohutu Sisu
litsentsi Internetist või arvutist, saadetakse teie seadmele nimekiri tühistatud WM-DRM Tarkvarast. Koos sellise
litsentsiga võib Microsoft samuti laadida tühistatud nimekirja teie seadmele Ohutu Sisu Omanike tarbeks, mis
võib kaotada teie seadme võimet kopeerida, esitleda ja/või mängida Ohutut Sisu.
Tühistamise korral üritab Philips teha teile kättesaadavaks tarkvara uuendusi, et taastada teie seadme osalist või
täielikku võimet üle kanda, salvestada, juurde pääseda, kopeerida, esitleda ja/või mängida Ohutut Sisu.
Samas, selliste uuenduste kättesaadavaks tegemise õigus ei kuulu ainult Philips'il. Philips ei garanteeri, et
tühistamise järel on sellised tarkvarauuendused kättesaadavad. Kui sellised uuendused ei ole kättesaadavad,
kaotab teie seade võime üle kanda, salvestada, kopeerida, esitleda ja/või mängida Ohutut Sisu isegi sellist
Ohutut Sisu, mida olete eelnevalt salvestanud oma seadmesse.
Lisaks, isegi kui sellised tarkvarauuendused on võimalikud, nad ei pruugi võimaldada teie Seadme poolt sellise
Ohutut Sisu ülekandmist, salvestamist, kopeerimist, esitlemist ja/või mängimist, mis oli eelnevalt salvestatud
teie Seadmesse. Mõnel juhul võite olla võimelised kanda sisu üle arvutilt. Teistel juhtudel peate uuesti soetama
eelnevalt ostetud Ohutu Sisu.
Kokkuvõttes - Microsoft, Ohutu Sisu Omanikud ja Ohutu Sisu levitajad võivad takistada teie juurdepääsu või
piirata teie juurdepääsu Ohutule Sisule. Nad võivad samuti ära võtta teie seadme võime üle kanda, salvestada,
kopeerida, esitleda ja/või mängida Ohutut Sisu, isegi kui olete selle eest maksnud ja selle omandanud. Teie ega
Philips'i nõusolek ei ole nõutav, et nad saaksid keelata, takistada või muul viisil piirata teie juurdepääsu Ohutule
Sisule või et nad saaksid ära võtta teie seadme võime üle kanda, salvestada, juure pääseda, kopeerida, esitleda
ja/või mängida Ohutut Sisu. Philips ei garanteeri seda, et te olete võimelised üle kanda, salvestada, juure
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5.11. Kasutage oma pleierit teabefailide säilitamiseks ja
transportimiseks
Võite kasutada oma pleierit teabefailide säilitamiseks ja transportimiseks Windows Explorer'i kaudu teabefailide
ülekandmise teel arvutist teie pleierisse.

1 OLULINE OHUTUSALANE INFORMATSIOON
pääseda, kopeerida, esitleda ja/või mängida Ohutut Sisu.
Window Media ja Microsoft'i logod on Microsoft Corporation'i registreeritud kaubamärgid Ameerika
Ühendriikides ja/või teistes riikides.

Teabe logimine
Philips on pühendunud teie toote kvaliteedi tõstmisele ja Philips’i kasutaja kogemuse laiendamisele. Mõistmaks
käesoleva seadme kasutajaprofiili, logib käesolev seade informatsiooni/teavet seadme püsimälu piirkonda.
Nimetatud infot kasutatakse mistahes vigade ja ja probleemide väljaselgitamiseks ja avastamiseks, millega
kasutaja võib seadet kasutades kokku põrgata. Sellise salvestatud informatsiooni näiteks on muusikareþiimis
tagasikerimise kiirus, raadiokanali otsingu reþiimis tagasikerimise kiirus, kui sageli tuli ette patarei tühjenemist,
jne. Nimetatud salvestatud informatsioon ei kätke kasutatud meedia sisu ega alla laetud failide allikaid.
Salvestatud informatsiooni käsitsetakse ja kasutatakse ÜKSNES juhul, kui kasutaja tagastab seadme Philips'i
keskusesse ja ÜKSNES eesmärgil lihtsustada vigade avastamine ja ärahoidmine. Salvestatud informatsioon
tehakse kasutajale kättesaadavaks kasutaja esimesel nõudmisel.

6. TEIE PLEIERI UUENDAMINE
Teie pleieri tööd kontrollib sideprogramm nimega firmavara. Pleieri ostmise järel võivad olla loodud firmavara
uuemad versioonid. Philips'i Seadmehaldaja (Device Manager) nimeline programm seirab teie pleieri
firmavara staatust ja teavitab teid uuema firmavara kättesaadavusest.
Viimase funktsiooni kasutamiseks vajate Internetiühendust. Laadige Philips'i Seadmehaldaja (Device
Manager) kaasaantud CD-lt või laadige alla programmi uusim versioon kodulehelt www.philips.com/support.
Philips'i Seadmehaldaja (Device Manager) seadistamise järel võtab programm ühendust Internetiga ja
kontrollib uuendusi iga kord kui ühendate oma pleieri arvutiga.

6.1. Veenduge käsitsi oma tarkvara uudsuses

Vana seadme hävitamine
Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja
ümber töödelda.
See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC.
Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.
Palun toimige vastavate regulatsioonide kohaselt ja ärge hävitage seadet hariliku majapidamisprügi hulgas.
Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

Märkus Euroopa Liidu kasutajatele
See seade on vastavuses Euroopa Liidu raadiosagedusnõuetega.

Veenduge, et teie pleier on täielikult laetud.
1. Ühendage oma pleier arvutiga.
2.

Käivitage Philips'i Seadmehaldaja (Device Manager) alljärgnevast asukohast Start > Programmid
(Programs) > Philips'i Seadmehaldaja (Device Manager).

3. Valige oma seade.
4. Vajutage Uuendamine (Update).
>

Philips'i Seadmehaldaja (Device Manager) kontrollib, kas Internetis on saadaval uut firmavara, ja
paigaldab selle teie pleierisse.

5.

Kui kuvarile ilmub Uuendamine lõpetatud (Update completed), vajutage OK ja ühendage pleier arvutist
lahti.

>

Kuvatakse teadet ”Firmavara uuendamine” (Updating firmware). Firmavara uuendamise lõpuleviimise järel
taaskäivitab pleier end automaatselt.
Nüüd on teie pleier taas kasutamisvalmis.
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2. TEIE UUS SEADE
Selle uue GoGear tootega on teil võimalik nautida järgmist:
H

Video (WMV) taasesitus

H

MP3 ja WMA failide taasesitus

H

Albumi üksus

H

Piltide vaatamine

H

FM raadio

H

Hääle salvestamine

H

Sisseehitatud valjuhääldid

Sätete (Settings) menüüs on võimalikud alljärgnevad funktsioonid:

1.1. Karbi sisu

Sätted

Funktsioonid

Mängimise reþiim

Väljas/Korda 1 / Korda kõik /Varieeri kõiki/ Korda
& Varieeri

Valige reþiimi funktsioon kõigile/
valitud lugudele.

Heli sätted

Väljas (Off), Rock, Funk, Jazz, Klassikaline
(Classical), HipHop, Tehno (Techno), Valitud
(Custom).

Parima muusikalise mulje
saavutamiseks valige tasakaalustaja.

Keel

inglise, prantsuse, saksa, hispaania, portugali
(Brasiilia), portugali (Euroopa), itaalia, hollandi,
rootsi, norra, soome, ungari, vene, poola, hiina
(lihtsustatud), hiina (klassikaline), jaapani,
korea

Keelevaliku kuvamine

Taustavalgus

Alati sees / 10 sek. / 20 sek. / 30 sek.

Valige taustavalguse esitluse
kestvus

Erksus

6 taset

Valige kontrastitase, et erksust
kohandada.

Taustasäästja

Väljas/ Kell

Valige kell taustasäästjana

Albumi välimus

Sees/Väljas

Valige muusika albumi välimuse
kuvamine.

Kuupäev ja kellaaeg

Sättige kuupäeva
formaat KK/PP/AA
PP/KK/AA

Sättige oma pleieri
kuupäeva formaat

Sättige kuupäev

Päev, kuu, aasta

Sisestage päev, kuu ja aasta, et
sättida teie pleieri kuupäev.

Sättige kellaaja
esitlusviis

12 tundi/24 tundi

Sättige oma pleieri kellaaja
esitlusviis

Sättige kellaaeg

Tund, minut, sekund

Sisestage tund, minut, sekund, et
sättida teie pleieri kellaaeg.

Teie pleieriga käivad kaasas alljärgnevad lisatarvikud:

Pleier

Kõrvaklapid

USB-kaabel

Kiirkasutusjuhend

CD-ROM, mis sisaldab Windows Media't
Philips'i Seadme kasutusjuhend Player 11 jaoks
Philips'i Meediakonverteerija, Kasutusjuhend ja korduma kippuvad küsimused

Laiendatud funktsioonid Kirjeldus

2.2. Teie toote registreerimine

Raadio sätted

Valige raadiosageduse
regioon

Euroopa / USA / Aasia

Kuna teil on võimalik uuendada oma toote tarkvara, siis me soovitame teil registreeruda oma toode aadressil
www.philips.com/register. Siis saame anda teile teada, kui uued tasuta tarkvara uuendused on saadaval.

Toote valmistaja
sätted

Taasta
(Restore)/Tühista
(Cancel)

Valige funktsioon Taasta
(Restore), et eemaldada
teie pleieri käesolevad
sätted ja taastada toote
valmistaja vaikesätted.

Kokkuvõte
informatsioonist

8

Võimsus, vaba ruum kõvakettal, firmavara
versioon

Valige regioon, milles käitate FMraadiot.

Valige funktsioon Taasta (Restore),
et eemaldada teie pleieri käesolevaid
sätteid ja taastada toote valmistaja
vaikesätted.

49

5. DETAILNE ÜLEVAADE FUNKTSIOONIDEST
5.10. Sätted

3. ALUSTAMINE
3.1. Ühenduste ja funktsioonide ülevaade

Sätete menüü võimaldab teil kohandada ja individualiseerida teie pleier sätteid.

1. Peamenüüst valige

.

2. Funktsiooni valimiseks kasutage \ või [.
3. Vajutage Q, et liikuda järgmisele tasemele või q, et naasta eelmisele tasemele.
4. Valiku kinnitamiseks vajutage Q.
5. Sätete (Settings) menüüst väljumiseks vajutage q.

A

Valjuhääldi

Toimib, kui kõrvaklapid ei ole seadmega ühendatud.

B

Mikrofon

Hääle salvestamise jaoks

C

USB pesa

USB-ühenduse pesa

D

Z

Kõrvaklappide pesa

E

-VOL+

Helitugevuse kontroll

F

MENU

Vajutage, et siseneda menüüdesse/ naasta eelmise menüü juurde

G

PLAYLIST

Vajutage, et lisada lugusid, käigupealt lugude nimekiri

H

B/]

Vajutage lühidalt, et lugusid/videoid mängida/ teha paus, vajutage pikalt, et vool
sisse/välja lülitada.

I

q

Eelmise menüü tasandi juurde liikumine või funktsioonist väljumine. Lugude/
videote taasesitluse ajal vajutage seda klahvi, et eelmiste
lugude/videote/salvestuste juurde naasta, või vajutage ja hoidke all klahvi, et
tagasi kerida.

Q

Järgmise menüü tasandi juurde liikumine või funktsiooni valimine. Lugude/
videote taasesitluse ajal vajutage seda klahvi, et järgmiste
lugude/videote/salvestuste juurde naasta, või vajutage ja hoidke all klahvi, et
kerida edasi.

\

Sirvige ülespoole nimekirjas

[

Sirvige allapoole nimekirjas
Taastada allsätted

J
K
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Klapi lukk

Kõikide klahvide peale heli valjuduse klahvi lukustamine
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5. DETAILNE ÜLEVAADE FUNKTSIOONIDEST
5.9.1. Salvestuste taasesitlus

3.2. Peamenüü
Menüü

Funktsioon

Video

Teie videote vaatamine

Pilt

Teie piltide vaatamine

Muusika

Teie digitaalsete muusikapalade mängimine

Raadio

FM-raadio kuulamine

Salvestus

Looge või kuulake salvestusi

Sätted

Kohandage oma pleieri sätted

Hetkel mängiv

Suunduge mängimise kuvari juurde

Viimati mängitud

Jätkake mängimist

3.3. Paigaldamine
Oluline!
Veenduge, et olete paigaldanud kaasaantud CD-s oleva tarkvara enne teie pleieri ühendamist.
Süsteemi nõuded:
H

Windows XP (SP2 või võimsam)

H

Pentium III 800Mhz protsessor või kõrgem

H

256MB RAM

H

200MB kõvaketta ruumi

H

Internetiühendus (soovituslik)

H

Microsoft Internet Explorer 6 või hilisem versioon

H

CD-ROM kettaseade

H

USB pesa

Peamenüüst valige

> Salvestuste andmebaas (Recordings library).

1. Valige salvestus, mida soovite kuulata.
2. Valiku kinnitamiseks vajutage ].
5.9.2. Teie salvestuste kustutamine
Pleier võimaldab eemaldada pleierist kõik salvestuste failid.
1. Peamenüüst valige

> Andmebaasi kustutamine (Clear library).

2. Valiku kinnitamiseks vajutage ].
Võite samuti eemaldada salvestused arvutist.
1. Ühendage oma pleier arvutiga.
2. Windows Explorer'is valige oma pleier.
3. Vajutage hiirega topelt HÄÄLE (VOICE) kaustale.
4. Valige failid, mida soovite eemaldada, ja vajutage arvui klaviatuuril klahvi Delete.
5.9.3. Teie salvestuste üleslaadimine arvutisse
1. Ühendage oma pleier arvutiga.
2. Windows Explorer'is valige oma pleier.
>

Leidke Hääle (Voice) kaust. Selles kaustas sisalduvad salvestused.

3. Kopeeriga ja asetage salvestused teie poolt soovitud asukohta teie arvutis.

Oluline! Teil on vajalik omada Windows XP Teenusepaketti 2, et saaksite paigaldada antud tarkvara.
Kui teie arvutis ei ole eelnimetatut, palutakse teil paigaldada Teenusepakett. Palume teis see paigaldada,
lõpule viia teie ülejäänu tarkvara paigaldamine ja alles seejärel ühendada teie seade.
Eeltoodu on otsustava tähendusega selle jaoks, et teie pleier saaks arvutiga ühendatult nõuetekohaselt
töötada.
1. Sisestage kaasasolev CD-plaat teie arvuti CD-ROM seadmesse.
2. Järgige paigaldamisel ekraanile kuvatavaid juhiseid, et viia lõpuni Windows Media Player'i,
Meediakonverteerija (MediaConverter) ja Philips'i Seadme kasutusjuhendi (Device Manager)
paigaldamine.
3. Kui installeerimine ei alga automaatselt, sirvige CD-plaati Windows Explorer'i kaudu ja käivitage programm
klõpsates kaks korda hiirega failil, mille laiendiks on .exe.
Olete oma CD kaotanud? Muretsemiseks pole põhjust, kuna saate CD sisu alla laadida kodulehelt
www.philips.com/support.
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5.8.3. Eelseadistatud raadiojaama mängimine ja raadiojaama otsing
1. Raadio (Radio)

menüüst valige Eelsätted (Presets).

2. Vajutage \ ja [, et sirvida ja valida eelsätitud raadiokanaleid.

3. ALUSTAMINE
3.4. Ühendamine ja laadimine
Teie pleierit laetakse ajal, mil ta on ühendatud arvutiga.
3.4.1. Kasutage kaasa antud USB-kaablit

3. Raadiokanali väljavalimise järel vajutage lühidalt q/Q, mis võimaldab liikuda järgmise eelsätitud
raadiokanali juurde.
4. Võite samuti otsida eelsätitud raadiokanali lainesagedust, vajutades \/[.
5. Vajutage lühidalt \ või [, et liikuda ühe otsingusammu võrra edasi, vajutage pikalt \ või [, et otsida
lähimat tugevaimat signaali.

Ühendage kaasasolev USB-kaabel arvutiga laadimise ja teabe ülekandmise tarbeks. Samas peab teie arvuti
olema sisse lülitatud ja omama kõrgvoolu võimet, selleks, et saaks laadida.

6. Lainesageduse riba näitab muutust lainesageduses.

Märkus
Enne pleieri esmakordset kasutamist laadige seda vähemalt 5 tundi.

7. Signaali kinnitamiseks ja salvestamiseks vajutage ].

Patarei* laeb täielikult (100%) 4 tunniga.

5.9. Salvestused

Patarei on täielikult laetud, kui laadimist tähistav animatsioon peatub ja kuvatakse

Pleieri abil võite lindistada häält. Salvestava mikrofoni asukoha kindlakstegemiseks vaadake peatükki Ülevaade
ühendustest ja funktsioonidest.

Teie täielikult laetud pleier võimaldab kuni 20*- tunnist muusika taasesitlust või 5*- tunnist video
taasesitlust.
*

1. Peamenüüst valige

.

Taaslaetavate patareide laadimistsüklite arv on piiratud, mistõttu tuleb need patareid lõpuks välja vahetada.
Patarei kasutusiga ja laadimistsüklite arv kõigub olenevalt kasutusest ja sätetest.

.

2. Hääle salvestamise käivitamiseks valige Salvestamise käivitamine (Start recording).
>

Teie pleier kuvab häälsalvestamise kuvarit ja häälsalvestamine käivitub automaatselt.

3. Vajutage ], et peatada salvestamine.
4. Vajutage q, et lõpetada salvestamine ja säilitada häälsalvestus.
>

Teie häälsalvestus säilitatakse teie pleieris. (Failinime formaat: VOICEXXX.WAV, mille puhul XXX tähistab
salvestuse numbrit, viimane genereeritakse automaatselt.)

5. Selle faili leiate siit
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> Salvestuste andmebaas (Recordings library).
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3. ALUSTAMINE
3.4.2. Patarei taseme kindlaksmääramine
Ekraanile kuvatakse tähis patareide täituvuse kohta:
Täis aku
2/3 täitunud aku
pooleldi täitunud aku
tühjenev aku
tühi aku
ikoon. Mängija lülitub välja 60 sekundi
Märkus. Kui aku on peaaegu tühi, hakkab vilkuma
möödudes. Enne välja lülitumist salvestab seade kõik valitud seaded ja poolikud salvestised.

3.5. Muusika ja piltide kopeerimine

5. DETAILNE ÜLEVAADE FUNKTSIOONIDEST
5.8. Raadio
Peamenüüst valige

, et siseneda raadio reþiimi.

Ühendage kõrvaklapid
Kaasaantud kõrvklappide paar töötab raadioantennina. Veenduge, et kõrvaklapid on korralikult ühendatud, et
tagada optimaalne vastuvõtt.
5.8.1. Teie FM regiooni valimine
Peamenüüst valige

> Raadio sätted (Radio settings).

Regioon

Lainepikkus

Euroopa

87.5-108MHz

Kanaliotsingu samm
0.05MHz

USA

87.5-108MHz

0.1MHz

Aasia

87.5-108MHz

0.1MHz

Windows Media Player'i kasutamisega saate üle kanda muusikat ja pilte oma pleierisse. Üksikasjalikuma
ülevaate saamiseks vaadake käesoleva kasutusjuhendi peatükki Windows Media Player 11 abil piltide ja
muusika organiseerimine ja üle kandmine.

3.6. Videote kopeerimine
Oluline! Kui teie arvutis on DRM vastu kaitstud videoid, palun veenduge, et mängite neid vähemalt korra
Windows Media Player'is enne nende ülekandmist teie pleierisse Philips'i Meediakonverteerija (Media
Converter) abil.
Kasutage Philips'i Meediakonverteerijat (Media Converter), et konverteerida videofaile vastavalt õigele
kuvarisuurusele ja et üle kanda videoid teie arvutist oma pleierisse. Antud rakendus konverteerib teie
videofaile õigesse formaati ja resolutsiooni enne nende ülekandmist teie pleierisse, sellega
garanteeritakse nende failide probleemitu taasesitlus teie pleieris.
1. Ühendage oma pleier arvutiga kaasaantud USB-kaabli abil.
2. Käivitage Philips'i Meediakonverteerija (Media Converter), vajutades arvuti töölaual olevat ikooni.

5.8.2. Automaatne kanaliotsing
1. Valige Automaatne kanaliotsing (Auto tuning) Raadio (Radio) menüüst

.

> Pleier otsib raadiokanaleid, millel on tugevaim signaal, ja seeläbi automaatselt salvestab kuni 20
llllllleelseadistatud kanalit.
Nõuanne. Automaatse kanaliotsingu peatamiseks vajutage mistahes klahvi peale helitugevuse klahvi.

Märkus. Video konverteerimine ja ülekandmine on tavaliselt pikaajaline protsess ja sõltub teie arvuti
sätetest. Palume teil olla kannatlik protsessi vältel.

3. Konverteerida (Convert to) valikufunktsioonis, mis asub kuvari allosas, valige Käesolev seade (Current
Device), sisu säilitatakse otse ühendatud seadmele.
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3. ALUSTAMINE

5.6.3 Teie pleieris piltide leidmine

4. Vajutage Meedia lisamise (Add Media) klahvi, et valida oma videofaile.

Teie pleieris on pildid paigutatud albumitesse, mis sarnaneb nende paigutusele Windows Media Player'is.

5. Vajutage AVADA (OPEN), kui olete oma arvutis leidnud videofailid, mida soovite üle kanda oma pleierisse.
Võite samuti lisada juurde videofaile.
VÕI

Näide 2 (Fig2)

Näide1 (Fig1)

Valige failid Windows Explorer'i ja seejärel tirige ja asetage need Philips'i Meediakonverteerija (Media
Converter)'i kuvarile.
6. Vajutage Konverteerimise käsk (Convert).
Märkus. Kui on vajalik, konverteeritakse failid esialgu formaati, mida saab pleieril mängida.
>

Kõik konverteeritud failid kantakse pleierisse üle.

1. Peamenüüst valige
, kasutades \ või [.
Võite teostada otsingut järgmistes valikutes:
Kõik pildid

Pildid tähestikulises
järjekorras

2. Valige pildialbum, mida soovite vaadata.
>

Kõikidest albumis olevatest piltidest näete pisipiltide vaadet (Näide 1/ Fig2).

3. Slaidiesitluse käivitamiseks valige
, vajutage ]. Kui soovite näha konkreetset pilti täissuuruses, valige
pisipilt, et käivitada slaidiesitlust, vajutage uuesti ].
4. Kui vaatate pilti täissuuruses, vajutage q/Q, et liikuda eelmise/järgmise pildi juurde.
Eelmise menüü juurde naasmiseks vajutage MENÜÜ (MENU).

5.7. Meedia kustutamine
Windows Explorer'i abil saate eemaldada muusikat, videoid ja pilte oma arvutist.
Märkus. Eemaldamise funktsioon on samuti kättesaadav Artistide, Albumite, Þanrite jne eemaldamiseks.
Kui see sisu sisaldub ka lugude nimekirjas, siis kirje säilitatakse lugude nimekirjas ja lugude nimekirja
taasesitusel jäetakse eemaldatud sisu mängimata.

7. Konverteerimise protsessi ja ülekandmist kuvatakse.

3.7. Kasutusmugavus
3.7.1. Voolu sisse ja välja lülitamine
Mängija sisse lülitamiseks vajutage klahvile B, kuni kuvatakse Philips'i ekraanitaust.
Mängija välja lülitamiseks vajutage uuesti klahvile B, kuni ekraan kustub.
Nõuanne: Kui 3 minuti jooksul ei taasesitata muusikat ega sooritata muud tegevust, lülitub mängija
automaatselt välja.
3.7.2. Menüü navigeerimine
Teie seadmel on intuitiivne menüüs liikumise süsteem, mis juhatab teid läbi mitmete seadistuste ja tegevuste.
Et saavutada

Et saavutada

Naasta eelmise menüü juurde

Vajutage q ja MENÜÜ (MENU)

Naasta peamenüü juurde

Vajutage ja hoidke all MENÜÜ (MENU)

Sirvida menüüs

Vajutage q või Q

Kerida nimekirja

Vajutage \ või [

Valida funktsioon

Vajutage Q

3.7.3. Luugi lukustamine
Pleieril on lukustus, et takistada mistahes juhuslikku operatsiooni. Kui nihutate luku klapi
positsiooni voolu
sees olemise ajal, ilmub
kuvarile ja kõikidele funktsioonidele vastavad klahvid on välja lülitatud, välja arvatud
-VOL+, et kohandada helitugevust. Nihutage lukusti klahv avamise positsiooni ja klahvid hakkavad taas
tavapäraselt toimima.
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4.1. Informatsioon Windows Media Player 11 kohta
Kuigi teie pleier töötab Windows Media Player 10-ga, soovitame teil rakendada Windows Media Player 11
versiooni nii arvutil kui ka oma pleieril, et omada juurdepääsu laiapõhjalisemale multimeediakogemusele.

5.5.2 Ühendused
Taasesituse ajal võite teha alljärgnevat:

Windows Media Player 11 on kõik-ühes taasesitluse ja salvestuse programm, mis võimaldab teil mängida CDsid, kopeerida CD palasid teie arvuti kõvakettale, üle kanda meediafaile teie pleierisse, jne. Käesolev peatükk
annab ülevaate sammudest, mida tuleb läbida, et edukalt seadistada teie pleierit ja kanda sellesse üle muusikat ja
pilte. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake Windows Media Player Help valikut teie arvutis või külastage
kodulehte www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/faq/default.mspx.

Eesmärk

Tegevus

Mängida/peatada video

Vajutage ].

Otsing edasi/tagasi

Kasutage klahve q ja Q, et liikuda edasi ja tagasi video sees

Liikuda järgmise/eelmise video juurde

Vajutage q ja Q klahve

Kohandage helitugevust

Kasutage + ja - klahve

Naasta eelmise menüü juurde

Vajutage MENÜÜ (MENU)

Oluline! Veenduge, et olete paigaldanud Windows Media Player 11 tarkvara, mis on kaasas muusika ja
piltide ülekandmiseks ettenähud CD-ga. Kuigi Windows Media Player võimaldab teil samuti üle kanda
videofaile oma arvutist pleierisse, palume teil kasutada Philips'i Meediakonverteerija (Media Converter)'it,
mis on kaasas video ülekandmiseks ettenähud CD-ga. Üksikasjalikuma informatsiooni saamiseks videote
ülekandmise kohta vaadake peatükki 3.6: Videote kopeerimine.

5.5.3. Mängimise jätkamine
Video funktsioonil on ”mängimise jätkamise” allfunktsioon. Eelnevalt vaadatud video juurde naasmisel saate
”jätkata” video vaatamist selles kohas, kus video eelmisel mängimisel katkestasite. Kui soovite vaadata videot
taas algusest, vajutage ], et alustada taasesitlust algusest.

Oluline! Te peate olema sisse logitud administraatorina või Administraatorite grupi liikmena, et saaksite
ellu viia järgmisi protsesse. Üksikasjalikuma informatsiooni saamiseks külastage kodulehte
www.microsoft.com.

5.6. Pildid

4.1.1. Enne Windows Media Player 11 paigaldamist (soovituslik)

Märkus. Video jätkamise allfunktsioon samuti salvestab video viimati vaadatud raami kui video välimuse
tausta, mistõttu on teie videote leidmine veelgi lihtsam.

Pleieris saate vaadata oma lemmikpilte. Oma piltide sirvimise ajal saate kuulata muusikat.
5.6.1. Teie arvutist oma pleierisse piltide kopeerimine

Vajaduse korral enne Windows Media Player 11 paigaldamist rakendage funktsiooni Windows'i uuendamine
(Windows Update) ja paigaldage kõrgeprioriteetseid uuendusi, mis on teie arvuti jaoks saadaval.
Astuge järgmisi samme, kui soovite salvestada meediainformatsiooni ja koguda reitingut oma meediafailile,
samuti teha varukoopia oma olevasolevast teabest:
1

Vajutage Riistad (Tools) Windows Media Player 10 versioonis ning seejärel vajutage Valikud (Options).

2

Vajutage Andmebaasi (Library) tabloole, valige ja märgistage valikukast Meediafailides minu reitingu ja
globaalse reitingu säilitamine (Maintain my star ratings as global ratings in the media files).

>

Kasutajate reitingud teie lugude kohta säilitatakse teie meediafailides, mitte teie andmebaasi failis (see võib
kesta mitmeid minuteid)

3

Vajutage Riistad (Tools) ja seejärel vajutage funktsioonile Töötle meediainformatsiooni nüüd (Process
media information now).

>

See tagab teie reitingute (ja mistahes muudatuste, mis olete teinud muule meediainformatsioonile) kohese
säilitamise teie meediafailides.

4

14

Valige Start > All Programs > Accessories > System Tools > Backup, et teha varukoopa teie
olemasolevatest andmetest.

Kasutades Windows Media Player'it saate üle kanda pilte arvutist oma pleierisse. Üksikasjalikuma
informatsiooni saamiseks vaadake käesoleva kasutusjuhendi peatükki Muusika ja piltide üle kandmine ja
organiseerimine Windows Media Player 11 abil.
5.6.2. Teie pleierist oma arvutisse piltide kopeerimine
1. Ühendage pleier oma arvutiga.
>

Teie pleier tuvastatakse Windows Explorer nime all ”Philips” või ”Philips GoGear”.

2. Minge menüüsse Meedia (Media) > Pildid (Pictures) (Windows Media Player 10) või Pildid (Pictures)
(Windows Media Player 11).
3. Tirige ja asetage pildid oma arvutisse teie poolt soovitud asukohta.
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4.1.2. Windows Media Player 11 paigaldamine

5.5. Videod
Kasutades MediaConverter (Meediakonverteerija) tarkvara saate mängida videoid, mis on arvutist alla laetud.
5.5.1. Teie videote leidmine
1. Oma pleieri puumenüüs valige
, vajutades \ või [.
Võite teostada otsingut järgmistes video funktsioonides:
Kõik videod

4. MUUSIKA JA PILTIDE ÜLE KANDMINE JA ORGANISEERIMINE WINDOWS MEDIA PLAYER 11 ABIL

Videod tähestikulises
järjekorras

1. Sisestage kaasasolev CD teie arvuti CD-ROM kettaseadmele.
Märkus. Kui installeerimine ei alga automaatselt, sirvige CD-plaati Windows Explorer'i kaudu ja
käivitage programm, klõpsates kaks korda hiirega failil, mille laiendiks on .exe.
2. Järgige kuvaril ilmuvaid instruktsioone, et lõpule viia Windows Media Player 11 paigaldamine.
Märkus. Kui installatsiooni ajal ilmuvad sellised valikukastid, lugege neis olev tekst läbi enne
paigaldamise jätkamist:

2. Vajutage Q, et siseneda teie pleieri videoandmebaasi.

3. Vajutage \ või [, et valida video, mida soovite vaadata, seejärel vajutage ] või Q, et mängida oma
valik.

3. Jätkamiseks vajutage Kinnitamine (Validate).

Märkus. Video taasesitatakse horisontaalses reþiimis, et anda edasi täisekraani muljet.
Nõuanne. Oma videode parema haldamise jaoks võite luua pleierisse kaustu Windows Explorer'i abil.
1. Ühendage pleier oma arvutiga.
>

Teie pleier tuvastatakse Windows Explorer nime all ”Philips” või ”Philips GoGear”.

2. Avage kaust Videod (Videos).
3. Windows Explorer'is, vajutage hiire parempoolsele klahvile, et luua ja anda nimetus kaustale oma
llllllllllllllllpleieris.
4. Tirige ja asetage loodud uude kausta konverteeritud videofailid (.wmv laiendiga).
5. Teie loodud videokaustad kuvatakse Videote (Videos) menüüs.
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5.4. Muud lugude nimekirjad
Võite üle kanda lugude nimekirjasid pleierisse, kasutades Windows Media Player'it. Üksikasjalikuma
informatsiooni saamiseks vaadake käesoleva kasutusjuhendi peatükki Windows Media Player'i Lugude
nimekirja haldamine - Lugude nimekirja ülekandmine.
5.4.1. Teie pleierist lugude nimekirja kustutamine
Võite eemaldada oma pleieri lugude nimekirjasid (välja arvatud Käigupealt lugude nimekirjade omi) Windows
Explorer abil.
1. Ühendage pleier oma arvutiga.
>

Teie pleier tuvastatakse Windows Explorer nime all ”Philips” või ”Philips GoGear”.

2. Liikuge menüüsse Muusika (Music) (Windows Media Player 10) või Lugude nimekirjad (Playlists)
(Windows Media Player 11).
3. Eemaldage lugude nimekiri.
Märkus. Mistahes eemaldatava lugude nimekirjaga seotud lugisid ei eemaldata teie pleierist.

4. Vajutage Aktsepteerin (I Accept) jätkamiseks.

5.4.2. Hetkel mängiv/ Viimati mängitud lugu
Võite sirvida oma muusika- ja videoandmebaasi pleieris muusika või raadio kuulamise ajal.
Mängimist kuvava pildi juurde naasmiseks vajutage q, et liikuda tagasi peamenüüsse ja valige Hetkel mängiv
(Now playing).

5. Valige EKSPRESS (EXPRESS) ja vajutage Lõpetamine (Finish).
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5.3. Käigupealt lugude nimekiri
Käigupealt lugude nimekiri on selline lugude nimekiri, mida saab pleieril luua käigu pealt. Võite luua ühtekokku
kuni 3 Käigupealt lugude nimekirja. Kõik lood kuvatakse nende mängimisjärjekorras lugude nimekirjades. Uued
lood lisatakse automaatselt lugude nimekirjade lõppu.
5.3.1. Käigupealt lugude lisamine lugude nimekirja
Vajutage LUGUDE NIMEKIRJAD (PLAYLIST), et valida lugu, mis lisatakse lugude nimekirja käigu pealt. Kui olete
loonud üle ühe lugude nimekirja käigu pealt, kuvatakse käigupealt lugude nimekirjasid numbrilises järjekorras.
Kasutage klahve \[, et valida käigupealt lugude nimekirja, millele soovite lugu lisada ja vajutage Q, et valikut
kinnitada.
5.3.2. Käigupealt lugude nimekirja taasesitlus
1. Valige
> Lugude nimekirjad (Playlists) > Käigupealt lugude nimekiri 1 (Playlist on the go) (või
Käigupealt lugude nimekiri või Käigupealt lugude nimekiri 3, kui on võimalik).
2. Valige oma lugude nimekiri ja vajutage ].
5.3.3. Käigupealt lugude nimekirja lisamine
Võite luua kuni 3 lugude nimekirja käigu pealt.
1. Valige
go).

> Lugude nimekirjad (Playlists ) > Luua käigupealt lugude nimekirjad(Create playlist on the

5.3.4. Käigupealt lugude nimekirja tühjendamine

Märkus. Teie olemasolev andmebaas nihkub Windows Media Player 11. Selleks võib kuluda mitmeid
minuteid, olenevalt teie olemasoleva andmebaasi suurusest.

Võite täielikult eemaldada lugude nimekirja.
1. Vajutage LUGUDE NIMEKIRJAD (PLAYLIST) ja valige funktsioon Eemaldada Käigupealt lugude nimekiri
1? (Clear 'Playlist on the go 1'?) (või Käigupealt lugude nimekiri 2 või Käigupealt lugude nimekiri 3).
2. Valige Eemaldada Käigupealt lugude nimekiri (Clear 'Playlist on the go').
3. Valige Eemaldamine (Clear), kinnitamaks soovi kustutada valitud käigupealt lugude nimekirjast kõik lood,
või valige Tühista (Cancel), et naasta eelmisesse menüüsse.
>

Kuvatakse sõnumit Eemaldatud! (Cleared!).
Nõuanne. Eeltooduga eemaldatakse käigupealt lugude nimekirjasid, kuid ei kustuta samasid lugusid teie
pleierist.

6. Vajutage valikukasti, et valida failitüüpe, mida soovite vaikimisi mängida Windows Media Player'iga või
vajutage Valida kõik (Select all) ja seejärel Lõpetamine (Finish).

40

17

4. MUUSIKA JA PILTIDE ÜLE KANDMINE JA ORGANISEERIMINE WINDOWS MEDIA PLAYER 11 ABIL

5. DETAILNE ÜLEVAADE FUNKTSIOONIDEST
5.1.3. Mängimise reþiim
Võite sättida pleieri mängima juhuslikku (Varieeri kõike (Shuffle All)
või Korda kõiki (Repeat All)
) lugude järjekorda.
One)
1. Peamenüüst valige

) või korduvat (Korda ühte (Repeat

> Mängimise reþiim (Play mode).

2. Vajutage \ või [, et funktsioonides üles või alla sirvida.
3. Valige Q, et valida funktsioon.
Muusika mängimise ajal võite jälgida ülemist käivitatud mängimisreþiimi ekraani.
Märkus. Digitaalse õiguste haldamise tehnoloogia (DRM) alane informatsioon. Kui olete oma arvutisse
salvestanud Internetist ostetud lugusid, võib aeg-ajalt välja ilmuda hüpiksõnum ”Litsentsi probleem”
(“Licence problem”). Seda põhjustab asjaolu, et pleieri loo litsens võib olla lõppenud, et seda litsentsi
uuedada, sünkroniseeriga pleier arvutiga.

5.2. Tasakaalustaja (heli sätted)
Sättige oma pleier mängima lugusid erinevate Tasakaalustajate (EQ) sätetega.

7. Vajutage funktsioonikasti, et valida oma privaatsuse sätted ja seejärel vajutage Järgmine (Next), et lõpetada
vajalikud seadistused.
4.1.3. Windows Media Player'i eelmise versiooni juurde naasmine
Kui kogete probleeme Windows Media Player 11 toimimises, võite lihtsalt naasta teie arvutis olnud eelmise
versiooni juurde.
1. Ühendage pleier arvutist lahti.
2. Valige Start ja seejärel vajutage Ühenduste töölauale (Conrol Panel).
3. Ühenduste töölaual (Conrol Panel) valige Programmide lisamine või eemaldamine (Add or Remove
Programs).
4. Valige Windows Media Player 11 ja seejärel vajutage Eemaldamine (Remove).
>

Kuvatakse kinnitamist väljendavat valikukasti.

5. Vajutage OK.
6. Kui naasmisprotsess on lõpetatud (see võib kesta minuteid), vajutage Taaskäivitamine (Restart).
7. Valige Start ja seejärel vajutage Ühenduste töölauale (Conrol Panel).
8. Ühenduste töölaual (Conrol Panel) valige Programmide lisamine või eemaldamine (Add or Remove
Programs).

1. Peamenüüst valige

> Heli sätted (Sound settings).

2. Vajutage \ või [, et nimekirja funktsioonides sirvida: Rock, Funk, Jazz, Klassikaline (Classical), HipHop,
Tehno (Techno), Valitud (Custom), või Väljas (Off). Võite valida ühe nendest.
Märkus. Valitud sätted võimaldavad teil kindlaks määrata teie poolt soovitud tasakaalustaja sätted,
kohandades individuaalsed sätted bassi (B), heli madala lainepikkuse (L), heli keskmise lainepikkuse (M),
heli kõrge lainepikkuse (H) ja vibratsiooni (T) kohta.
3. Vajutage Q valiku teostamiseks.

9. Valige Windows Media Format 11 Käivitamisaeg (Runtime) ja seejärel vajutage Eemaldamine (Remove).
>

Kuvatakse kinnitamist väljendavat valikukasti.

10. Vajutage OK.
>

Kuvatakse korduvat kinnitamist väljendavat valikukasti.

11. Vajutage OK.
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5.1.2. Teie muusika leidmine

12. Kui tagasikerimisprotsess on lõpetatud (see võib kesta minuteid), vajutage Taaskäivitamine (Restart).
13. Valige Start ja seejärel vajutage Ühenduste töölauale (Conrol Panel).
14. Ühenduste töölaual (Conrol Panel) valige Programmide lisamine või eemaldamine (Add or Remove
Programs).
15. Valige Microsoft User-Mode Driver Framework Feature Pack 1.0, ja seejärel vajutage Eemaldamine
(Remove).
16. Järgige instruktsioone, mis ilmuvad Uuendatud tarkvara eemaldamise juhendile (Software Update
Removal Wizard).
17. Kui kuvarile ilmub Wudf01000 kinnitamise valikukast, vajutage Jah (Yes) jätkamiseks. Kui tarkvara
eemaldamisprotsess on lõpetatud (see võib kesta minuteid), vajutage Lõpetamine (Finish).

1. Peamenüüst valige
, et siseneda muusika reþiimi.
Võite teostada otsingut järgmistes muusika valikutes:
Kõik laulud
Artistid
Albumi välimus

4.1.4. Täiendav informatsioon Windows Media Player'i eelmise versiooni juurde naasmise kohta
Kui naasete Windows Media Player'i eelmise versiooni juurde ja Windows'i või Windows Media Player ei tunne
ära teie pleierit, astuge järgmisi samme:

Tähestikulises
järjestuses lood
Tähestikulises
järjestuses artistid

1. Lülitage teie pleier sisse ja ühendage see arvutiga, kasutades kaasaantud USB kaablit.
Tähestikulises
järjestuses albumid

2. Parempoolse klahviga vajutage Minu arvuti (My Coputer) ja seejärel vajutage Haldamine (Manage).

Albumite kaupa
järjestatud lood

3. Vasakpoolsel paneelil vajutage Seadete haldamine (Device Manager).
4. Parempoolsel paneelil vajutage ”+” märki, mis asub Kaasaskantava seadmete (Portable Devices) juures.

Tähestikulises
järjestuses albumi

5. Parempoolse klahviga vajutage GoGear SA61xx ja seejärel vajutage Jäädav eemaldamine (Unistall).

Albumid

Tähestikulises
järjestuses albumid

Albumite kaupa
järjestatud lood

Þanrid

Tähestikulises
järjestuses þanrid

Tähestikulises
järjestuses artistid

Lugude
nimekirjad

Lugude nimekirjade
kollektsioonid

Mängimise
järjekorras
järjestatud lood

6. Kinnitamise funktsioonikastis vajutage OK, et pleier jäädavalt eemaldada.
7. Ühendage pleier arvutist lahti, veenduge, et see on sisse lülitatud, ja seejärel ühendage see taas arvutiga.
>
Tähestikulises
järjestuses albumid

Albumite kaupa
järjestatud lood

Windows avastab automaatselt teie seadme ja taaspaigaldab selle. Paari minuti järel GoGear SA61xx ilmub
taas Kaasaskantava seadmete (Portable Devices) ossa Seadmehaldajas (Device Manager).

4.2. Muusika ja piltide kopeerimine
Kasutades Windows Media Player'it saate vaadata ja hallata oma muusika- ja pildifaile.
Oluline! Soovitame teil alati kasutada Windows Media Player'it, kui kannate muuikat ja pilte üle oma
pleierisse.

1. Vajutage \ või [, et sirvida nimekirjas.
2. Vajutage Q valimiseks või q eelmise taseme juurde naasmiseks.
3. Vajutage ], et mängida teie valikut.
Nõuanne. Superplay™ funktsioon võimaldab teil taasesitada valitud muusika või album viivitamatult igal
ajal valiku kohal ] vajutamisega.
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4.2.1. Windows Media Player andmebaasi muusika- ja pildifailide lisamine

4.5.6. Windows Media Player'i kaudu teie pleieri formatiseerimine

Vaikimisi Windows Media Player automaatselt laeb kõik muusika- ja pildifailid, mis sisalduvad teie Minu
muusika (My Music) ja Minu pildid (My Pictures) kaustades andmebaasi. Kui lisate nendesse kaustadesse uusi
faile, lisatakse need automaatselt ka andmebaasi.

Kogu teabe kustutamiseks võite ümber formatiseerida oma pleieri kõvaketast.

Muusika- ja pildifailide lisamine, mida hoitakse mujal teie arvutis või arvutivõrgus:
1. Valige Start > Kõik programmid (All Programs) > Windows Media Player, et käivitada Windows Media
Player programmi.

1. Käivitage Windows Media Player.
2. Lülitage oma pleier sisse ja seejärel ühendage pleier arvutiga kaasaantud USB-kaabli abil.
3. Vajutage Sünkroniseerimise (Sync) tabloo all olevat noolt ja valige Philips GoGear SA61xx > Formaat
(Format).

2. Vajutage alumist noolt Andmebaasi (Library) all ja valige Andmebaasi lisamine (Add to Library)...

5. DETAILNE ÜLEVAADE FUNKTSIOONIDEST
5.1. Muusika reþiim
Teie pleierisse on eelsalvestatud mõned lood. Oma digitaalse muusika- ja pildikollektsiooni saate üle kanda oma
arvutist pleierisse, kasutades Windows Media Player'it. Üksikasjalikuma informatsiooni muusika ülekandmise
kohta leiate käesoleva kasutusjuhendi peatükist Muusika ja piltide kopeerimine ja organiseerimine Windows
Media Player'i abil.
5.1.1. Ühendused
Taasesituse ajal võite teha alljärgnevat:

>

Lisada Andmebaasi (Add to Library) valikukast avaneb.

3. Vajutage << Detailsed funktsioonid (Advanced Options), et laiendada valikukasti.

20

Eesmärk

Tegevus

Mängida/peatada muusika

Vajutage ]

Liikuda järgmise loo juurde

Vajutage Q

Naasta eelmise loo juurde

Vajutage q

Kerida edasi

Vajutage ja hoidke all Q

Kerida tagasi

Vajutage ja hoidke all q

Naasta kerimismenüüsse

Pikk/lühike vajutus Menüüle (MENU)

Suurendada helitugevust

Vajutage VOL+

Alandada helitugevust

Vajutage VOL-
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4.5.5. Windows Media Player'i kaudu loo informatsiooni redigeerimine

4

1. Vajutage Andmebaasi (Library) tabloole.

>

Vajutage Lisada (Add)...
Kausta lisamise valikukast avaneb.

2. Liikuge loo juurde, mida soovite redigeerida.

5

Valige kaust, milles olete hoidnud oma muusika- või pildifaile ja vajutage OK.

3. Märgistage hiire parempoolse klahviga lugu ja valige hüpikmenüüst Detailne klemmide redigeerija
(Advanced Tag Editor).

6

Naaske Lisada Andmebaasi (Add to Library) valikukasti juurde ja vajutage OK.

>

Windows Media Player alustab kausta skaneerimist ja lisab kättesaadavad muusika- või pildifailid
andmebaasi.

7

Vajutage Sulgeda (Close) lõppemisel.
Nõuanne! Windows Media Player on seadistatud nii, et helifailid suurusega alla 100KB jäetakse vahele.
Hõlmamaks faile, mis on väiksemad kui 100KB, võite muuta vaikesätteid Lisada Andmebaasi (Add to
Library) valikukasti sees.

4.2.2. Windows Media Player'i muusika ja piltide andmebaasi ja teie pleieri vahel lülitamine
Muusika ja piltide andmebaasi vahel lülitamiseks lihtsalt vajutage Windows Media Player'ist üleval vasakul
olevale noolele ja vajutage kategooriale, mida soovite vaadata.

>

Kuvatakse Detailne klemmide redigeerija (Advanced Tag Editor).

4. Valige sobiv tabloo ja sisestage või redigeerige informatsiooni.

5. Vajutage OK, et muudatusi salvestada.
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4.2.3. CD-lt laulude salvestamine

3. Liikuge faili või lugude nimekirja juurde, mida soovite eemaldada.

Kui soovite kanda muusikat üle oma CD-pleierilt teie pleierisse, peate esimese sammuna looma muusikast
digitaalse koopia oma arvutis. Seda nimetatakse salvestamiseks.

4. Märgistage hiire parempoolse klahviga faili või lugude nimekirja ja valige Eemaldamine (Delete).

1. Käivitage Windows Media Player.

5. Vajutage OK.

2. Vajutage Salvesta (Rip) tabloo all olevat noolt ja valige Formaat (Format), et valida teie poolt soovitud
formaat.

4.5.4. Albumi välimuse lisamine või muutmine
3. Vajutage Salvesta (Rip) tabloo all olevat noolt ja valige Bittide hulk (Bit Rate), et valida teie poolt soovitud
bittide hulk.

1

Määrake kindlaks asukoht ja säilitage oma albumi välimusi (soovitatavalt JPG-formaadis) oma arvutis.

2

Märgistage hiire parempoolse klahviga albumi välimus ja valige Kopeerimine (Copy).

3

Sisenege Windows Media Player'isse ja määrake kindlaks album, mille välimust soovite lisada või muuta.

4

Märgistage hiire parempoolse klahviga album ja valige Kleepida (Paste).

>

Uus albumi välimus ilmub teie albumis Windows Media Player'is.
Nõuanne. Võite otsida abumi välimusi, kasutades otsingumootorit Google Image Search
(images.google.com).

Nõuanne. Kõrgem bittide arv toodab paremat helikvaliteeti, kuid faili suurus saab olema suurem. Teie
pleieri soovituslik formaat on 128kb/s MP3 ehk 64kb/s WMA.
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4.5. Failide ja lugude nimekirjade haldamine Windows Media
Player'is
4.5.1. Windows Media Player'i kaudu muusika või piltide otsimine

4. Sisestage audio CD teie arvuti CD-kettaseadmesse.
>

Kõik CD-l sisalduvad failid kuvatakse nimekirjana. Vaikimisi alustab Windows Media Player kõikide CD-l
olevate laulude salvestamist. Nimetatud sätte muutmiseks vajutage Salvesta (Rip) tabloo all olevat noolt ja
valige CD Automaatne salvestamine sisestamisel (Rip CD Automatically When Inserted) > Never.

1. Vajutage Andmebaasi (Library) tabloole.
2. Muusikafailide otsimiseks vajutage Windows Media Player'il üleval vasakul asuvat noolt ja valige Muusika
(Music). Piltide otsimiseks valige Pildid (Pictures).
3. Otsingukasti sisestage mõned võtmesõnad nagu loo pealkiri, artist jne.
>

Otsingutulemus ilmub Sisu (Contents) paneeli trükkimise käigus ning sisu uuendatakse vastavalt teie poolt
uute tähtede sisestamisele.

4. Jätkake võtmesõnade sisestamist, et täpsustada otsingutulemust.
4.5.2. Windows Media Player andmebaasist failide ja lugude nimekirjade kustutamine
1. Vajutage Andmebaasi (Library) tabloole.
2. Muusikafailide eemaldamiseks vajutage Windows Media Player'il üleval vasakul asuvat noolt ja valige
Muusika (Music). Piltide eemaldamiseks valige Pildid (Pictures).
3. Liikuge faili või lugude nimekirja juurde, mida soovite eemaldada.
4. Märgistage hiire parempoolse klahviga faili või lugude nimekirja ja valige Eemaldamine (Delete).
5. Valige Eemaldamine ainult andmebaasist (Delete from library only) või Eemaldamine andmebaasist ja
minu arvutist (Delete from library and my computer) ja vajutage OK.
4.5.3. Teie pleierist failide ja lugude nimekirjade kustutamine
Võite samuti kasutada Windows Media Player'it, et hallata faile, mis on salvestatud teie pleierisse. Teie pleieri
ühendamisel arvutisse kuvatakse teie pleieri sisu Windows Media Player'is. Võite eemaldada faile lugude
nimekirjadest, samuti nagu mistahes muu faili puhul, mis sisaldub Windows Media Player'is.
1. Vajutage Philips GoGear SA61xx vasakul Navigeerimispaneelil (Navigation pane).
>

Võite sirvida oma pleieri sisu mitmes vaates, näiteks Hiljuti lisatud, Artist, Album, Lugu, jne. järgi.

Teie pleier sisu järjestatakse Sisu (Contents) paneelil.
2. Muusikafailide eemaldamiseks vajutage Windows Media Player'il üleval vasakul asuvat noolt ja valige
Muusika (Music). Piltide eemaldamiseks valige Pildid (Pictures).

34

Oluline! Enne lugude salvestamisega alustamist veenduge, et olete ühenduses Internetiga, et Windows
Media Player saaks alla laadida elektroonilisest muusikaandmebaasist informatsiooni albumi ja lugude
kohta. Kui teie arvuti ei ole Internetiga ühendatud, peate informatsiooni albumi ja lugude kohta käsitsi
sisestama ja pleier ei pruugi kuvada albumi liiki.
Kuna Windows Media Player ei pruugi alati identifitseerida õigel lugu CD-l ja elektroonilises
andmebaasis ei pruugi alati olla õige informatsioon (eriti värskelt ilmunud albumite või vähemtuntud
artistide albumite puhul), seega peate võib olla käsitsi parandama või sisestama informatsiooni albumi ja
lugude kohta. Vaadake peatükki Lugude informatsioon parandamine Windows Media Player abil (Edit
song information via Windows Media Player).
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5. Valige lood, mida soovite salvestada, vajutades vastavatesse valikukastidesse.

6. Vajutage Käivitada salvestamine (Start Rip).
>

Valitud lood konverteeritakse ja lisatakse Windows Media Player'i andmebaasi.

4.2.4. Muusika ostmine internetist

2

Hiire parempoolse klahviga märgistage lugude nimekiri, mida soovite redigeerida ja valige hüpikmenüült
Lugude paneelil redigeerimine (Edit in List Pane).

>

Lugude nimekirja sisu kuvatakse Nimekirja (List) paneelil.

3

Objekti eemaldamiseks lugude nimekirjast, märgistage see hiire parempoolse klahviga ja valige funktsioon
Nimekirjast eemaldamine (Remove from List).

4

Objektide mängimisjärjekorra muutmiseks lugude nimekirjas, vajutage neile ja tirige need uude asukohta
Nimekirja (List) paneelil.

5

Lugude nimekirja uue objekti lisamiseks, valige see andmebaasist välja ja tirige see Nimekirja (List)
paneelile.

6

Kui olete lõpetanud lugude nimekirja redigeerimise, vajutage klahvile Nimekirja Salvestamine (Save
Playlist).

Kui soovite osta muusikat Internetist, peate valima muusikapoe.
1. Käivitage Windows Media Player.
2. Vajutage Meediagiidi (Media Guide) tabloo all olevat noolt ja valige Kõikide poodide sirvimine (Browse
all Online Stores).
3. Valige pood ja järgige ekraanil kuvatavaid instruktsioone.

4.4.4. Lugude nimekirja oma pleierisse ülekandmine
Tutvuge peatükiga 4.3.4. Käsitsi sünkroniseerimiseks failide ja lugude nimekirjade valimine.
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2

Sisestage automaatse lugude nimekirja nimetus.

Märkus. Olenevalt teie asukohast ja teie poolt kasutatavast keelest võib poodide nimekiri erineda siin
näidatuga võrreldes.
>

Loo või albumi ostmise järel ilmub see Windows Media Player'i andmebaasis.

4.3. Windows Media sisu sünkroniseerimine teie pleieriga
Võite oma muusikat ja pilte sünkroniseerida oma pleieriga, kasutades Windows Media Player'it. Lihtsalt
ühendage oma pleier arvutiga, kasutades selleks kaasaantud USB-kaablit, seadke sisse
sünkroniseerimisprotsess ja sellega olete valmis sünkroniseerima oma meediaandmebaasi pleieriga.
Esimest korda pleieri ühendamisel arvutiga valib Windows Media Player automaatselt sünkroniseerimismeetodi
(automaatse või käsitsi käivitatava), mis paremini sobib teie pleieriga.
Automaatne: Kui pleieril on piisavalt salvestusruumi (vähemalt 4GB vaba ruumi) ja kogu teie meediaandmebaas
sobib teie pleieriga, siis kopeeritakse automaatselt kogu teie meediaandmebaas pleierisse, kohe kui olete pleieri
ühendanud arvutiga.
Käsitsi: Kui kogu teie meediaandmebaas ei sobi teie pleieriga, siis palutakse teil märgistada käsitsi need failid
või lugude nimekirjad, mida soovite üle kanda oma pleierisse.
4.3.1. Seadistage oma pleier
1. Käivitage Windows Media Player.
3

Vajutage esimesele rohelisele plussmärgile ja valige oma esimene kriteerium allakeritavast loetelust.

>

Teie valitud kriteeriumi alusel luuakse nimekiri.

>

4

Vajutage allajoonitud sõnadele, et defineerida edasi oma kriteeriume.

5

Vajutage teisele ja kolmandale rohelisele plussmärgile, et valida ja defineerida rohkem kriteeriume oma
automaatse lugude nimekirja tarbeks.

3. Kui Windows Media Player valib teie seadme automaatse sünkroniseerimise funktsiooni, vajutage
Lõpetamine (Finish).

6

Vajutage klahvile OK, kui olete valmis.

4.4.3. Lugude nimekirja redigeerimine
Võite igal ajal redigeerida oma olemasolevat lugude nimekirja.
1

Vajutage funktsioonile Lugude nimekiri (Playlists) vasakul Navigeerimispaneelil (Navigation pane).

>

Kõiki teie lugude nimekirjasid kuvatakse Sisu (Contents) paneelil.

2. Ühendage oma pleier arvutiga, kasutades selleks kaasaantud USB-kaablit.

>

Kui teil palutakse, valige seadme Windows Media Player'iga sünkroniseerimise funktsioon.

Kogu teie andmebaas sünkroniseeritakse teie pleieriga. Seejärel, iga kord, kui ühendate oma pleieri arvutiga,
sünkroniseerib pleier automaatselt. Võite samuti valida ja prioritiseerida, mida automaatselt sünkroniseerida
(vt. funktsiooni Valida ja prioritiseerida, mis sünkroniseeritakse automaatselt).

4. Kui Windows Media Player valib teie seadme käsitsi sünkroniseerimise, vajutage Lõpetamine (Finish).
>

Seejärel peate vajutama Sünkroniseerimise tabloole ja valige failid ja lugude nimekirjad, mida soovite
käsitsi sünkroniseerida (vt. peatükki 4.3.4 Valige failid ja lugude loetelud käsitsi sünkroniseerimise
jaoks).
Oluline! Ülekandmise käigus ärge ühendage oma pleierit arvutist lahti. Kui te ühendate oma pleieri
arvutist lahti, siis ülekandmine ei saa olema täielik ja võib juhtuda, et Windows seejärel ei tunne teie
pleierit enam ära. Et nimetatud probleemi lahendada, täitke peatükis 4.1.3 Windows Media Player'i
eelmise versiooni juurde naasmine kirjeldatud instruktsioone 1-7.
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4.3.2. Automaatse ja käsitsi sünkroniseerimise vahel lülitamine

2.

Vajutage Nimeta lugude nimekirjale (Untitled Playlist) ja sisestage nimekirja uus nimi.

3

Objektide lisamiseks lugude nimekirja tirige objektid Sisu (Contents) paneelilt Nimekirja (List) paneelile.

Esimest korda pleieri ühendamisel arvutiga, olenevalt teie eelistustest, võite lülitada automaatse ja käsitsi
sünkroniseerimise vahel.
1. Vajutage Sünkroniseerimise (Sync) tabloo all olevat noolt, valige Philips GoGear SA61xx > Set Up Sync.
2. Valige või tühjendage valikukast Sünkroniseerida seade automaatselt (Sync this device automatically).
4.3.3. Automaatselt sünkroniseeritava info valimine ja prioritiseerimine
Kui Windows Media Player on valinud teie seadme automaatse sünkroniseerimise, võite valida selle kasuks, et
mitte sünkroniseerida kogu oma meediaandmebaasi. Võite valida, milliseid olemasolevaid lugude nimekirju
sünkroniseerida, või võite valida uute lugude nimekirjade loomist. Teie poolt valitud lugude nimekirjad
sünkroniseerivad seejärel iga kord, kui ühendate pleieri arvutiga.
1. Vajutage Sünkroniseerimise (Sync) tabloo all olevat noolt, valige Philips GoGear SA61xx > Set Up Sync.
>

Ilmub Seadme seadistamise (Device Setup) valikukast.

Nõuanne. Muusika-ja pildiandmebaaside vahel lülitamiseks lihtsalt vajutage Windows Media Player'i
vasakul ülemises nurgas olevale noolele ja valige kategooria, mida soovite vaadata.
4

2. Saadaolevate lugude nimekirjade paneelil valige olemasolev lugude nimekri, mida soovite
sünkroniseerida, ja seejärel vajutage Lisamine (Add).

26

Kui olete lõpetanud objektide lisamist lugude nimekirja, vajutage Lugude nimekirja salvestamine (Save
Playlist).

4.4.2. Automaatse Lugude nimekirja loomine
Windows Media Player võib erinevatele kriteeriumidele tuginedes automaatselt tekitada lugude nimekirjasid.
1

Vajutage Andmebaasi (Library) tabloo all olevat alumist noolt ja vajutage Automaatse Lugude nimekirja
loomine (Create Auto Playlist).

>

Avaneb Uue Automaatse Lugude nimekirja (New Auto Playlist) valikukast.
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4.3.6. Failide kopeerimine teie pleierist oma arvutisse
Teie pleier toetab ümberpööratud sünkroniseerimise funktsiooni, mis võimaldab kopeerida faile teie pleierist
arvutisse Windows Media Player'i abil.
1. Käivitage Windows Media Player.
2. Lülitage oma pleier sisse ja seejärel ühendage see oma arvutiga, kasutades kaasa antud USB-kaablit.
3. Vajutage funktsioonile Philips GoGear SA61xx vasakul navigeerimispaneelil.
>

Võite sirvida oma pleieri sisu mitmes vaates, näiteks Hiljuti lisatud, Artist, Album, Lugu, jne. järgi.

3. Lugude nimekirja loomiseks vajutage Uus automaatne lugude nimekiri (New Auto Playlist) ja järgige
kuvaril näidatud instruktsioone, et kindlaks määrata kriteeriume failide ja lugude nimekirjade tarbeks
(üksikasjalikuma informatsiooni saamiseks selle kohta, kuidas luua automaatset lugude nimekirja vaadake
peatükki 4.4.2 Automaatse Lugude nimekirja loomine).
4. Lugude nimekirja eemaldamiseks vajutage lugude nimekirja Sünkroniseeritavate lugude nimekirjade
(Playlists to sync) valikumenüüs ja seejärel vajutage Eemaldamine (Remove).
5. Lugude nimekirja eemaldamiseks vajutage lugude nimekirja Sünkroniseeritavate lugude nimekirjade
(Playlists to sync) valikumenüüs ja seejärel vajutage Eemaldamine (Remove).

Teie pleieri sisu loetletakse Sisu paneelil.
Nõuanne. Muusika ja piltide andmebaaside vahel lülitamiseks lihtsalt vajutage Windows Media Player'il
üleval vasakul asuvat noolt ja valige kategootia, mida soovite vaadata.
4. Navigeerige faili või lugude nimekirja juurde, mida soovite kopeerida oma pleierist arvutisse.
5. Hiire parempoolse klahviga märgistage fail või lugude nimekiri ja valige funktsioon Seadmelt kopeerimine
(Copy from Device).

4.4. Windows Media Player'i Lugude nimekirja haldamine
Lugude nimekirjad võimaldavad teil luua igasuguseid soovitavaid lugude või piltide kombinatsioone, mida saate
tundide viisi kuulata või vaadata. Windows Media Player 11 abil võite luua regulaarseid või automaatseid lugude
nimekirjasid, mis sisaldavad lugusid, pilte või mõlemaid.
4.4.1. Regulaarse Lugude nimekirja loomine
1. Vajutage Andmebaasi (Library) tabloo all olevat noolt ja valige Lugude nimekirja loomine (Create
Playlist).
>

Nimeta lugude nimekiri (Untitled Playlist) ilmub Lugude (List) paneelile.

>

Kui teie pleier saab täis enne sünkroniseerimise lõpuleviimist, siis nimekirjas madalama prioriteediga
tähistatud faile ja lugude nimekirjasid ei sünkroniseerita.
Nõuanne! Kui teie pleieril on piiratud säilitamismaht või kui teie meediaandmebaas on teie pleieri kohta
liiga suuruseks muutunud, võite varieerida faile, mis asuvad teie poolt sünkroniseerimiseks määratud
nimekirjades. Selleks täitke Sünkroniseeritavate objektide varieerimise (Shuffle what syncs) valikukast.
Seejärel iga kord kui ühendate oma pleieri arvutiga, eemaldatakse teie pleieris olevad failid ja uus failide
plokk lisatakse seadmele (paneelilt Sünkroniseeritavate objektide varieerimine).

4.3.4. Käsitsi sünkroniseerimiseks failide ja lugude nimekirjade valimine
Kui kasutate käsitsi sünkroniseerimist, peate looma loetelu failide ja lugude nimekirjadest, mida soovite
sünkroniseerida. Võite samuti varieerida, milliseid faile oma lugude nimekirjadest sünkroniseerida oma pleieriga.
1. Käivitage Windows Media Player.
2. Lülitage oma pleier sisse ja seejärel ühendage see oma arvutiga, kasutades kaasa antud USB-kaablit.
3. Vajutage Sünkroniseerimise (Sync) tabloole.
4. Tirige failid ja lugude nimekirjad, mida soovite sünkroniseerida, Sisu paneelilt (Contents pane)
Sünkroniseerimise Nimekirja (Sync List). Võite samuti tähistada fail või lugude nimekiri hiire parempoolse
klahviga ja valida funktsioon Lisada "Sünkroniseerimise Nimekirja” (Add to "Sync List").
N uanne! Selleks, et muusika- ja piltide andmebaasi vahel lülitada, lihtsalt vajutage Windows
Media Player'il paremal ülemises nurgas olevale noolele ja valige üksus, mida soovite
vaadata.

30

27

4. MUUSIKA JA PILTIDE ÜLE KANDMINE JA ORGANISEERIMINE WINDOWS MEDIA PLAYER 11 ABIL

4. MUUSIKA JA PILTIDE ÜLE KANDMINE JA ORGANISEERIMINE WINDOWS MEDIA PLAYER 11 ABIL
8. Kui soovite ülekandmist lõpetada, vajutage Sünkroniseerimise peatamine (Stop Sync).
Nõuanne. Mitme faili valimiseks vajutage ühele failile ja vajutage ja hoidke all oma arvuti klaviatuuril
CTRL klahvi ja seejärel vajutage teistele failidele, mida soovite valida.
Valimaks järjestikuseid faile, vajutage ühele failile ja hoidke all oma arvuti klaviatuuril SHIFT klahvi ja
seejärel vajutage viimasele failile loetelust, mida soovite valida.
Valimaks kõik failid, vajutage mistahes faili peal, et seda märgistada, seejärel vajutage ja hoidke all oma
arvuti klaviatuuril CTRL+A klahvi.
4.3.5. Käsitsi sünkroniseeritavate failide mängimisjärjekorra varieerimine teie pleieris
Windows Media Player'i Sünkroniseerimise varieerimise (Shuffle Sync) funktsioon võimaldab kindlaks
määrata teie pleieri vaba ruumi suuruse ja laadida teie pleierisse juhusliku valimi failidest.
1. Käivitage Windows Media Player.
2. Lülitage oma pleier sisse ja seejärel ühendage see oma arvutiga, kasutades kaasa antud USB-kaablit.
3. Vajutage Sünkroniseerimise tabloo all olevat noolt ja valige "Philips GoGear SA61xx" Varieerimine
(Shuffle).

5. Sünkroniseerimise Nimekirja (Sync List) paneelil tehke kindlaks, kas teie poolt sünkroniseerimiseks valitud
objektid mahuvad kõik teie pleierisse. Vajaduse korral eemaldage need objektid nimekirjast.

6. Objektide eemaldamiseks tähistage hiire parempoolse klahviga objekt Sünkroniseerimise Nimekirja (Sync
List) paneelil ja seejärel valige Nimekirjast eemaldamine (Remove from List).
7. Vajutage klahvi Sünkroniseerimise käivitamine (Start Sync), et objekte
>

Protsessi käiku kuvatakse sünkroniseerimise Nimekirjast (Sync List) teie pleierisse üle kanda.
Nõuanne. Kui teie poolt sünkroniseeritav lugu on kopeerimise eest kaitstud fail, palutakse teil uuendada
oma arvuti ohutusalast tarkvara. Kui nimetatu leiab aset, mängige lugu Windows Media Player'is ja kui
teil palutakse, siis järgige ekraanil kuvatavaid instruktsioone ohutusalase tarkvara uuendamiseks. Kui
olete ohutusalast tarkvara uuendanud, sünkroniseerige uuesti fail oma pleieriga.
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4. Kui teil palutakse, siis vajutage klahvi ”Jah” (Yes) sünkroniseerimise käivitamiseks. Muul juhul käivitub
sünkroniseerimine viivitamatult.
>

Protsessi käiku kuvatakse Windows Media Player'il all paremal.

5. Sünkroniseerimise lõpetamiseks vajutage Sünkroniseerimise tabloo all olevat noolt ja valige "Philips
GoGear SA61xx" Sünkroniseerimise lõpetamine (Stop Synk).
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