
Käyttöopas

SA9100
SA9200

Philips GoGear Jukebox



Tarvitsetko apua?
Vieraile sivuilla 
www.philips.com/support
josta löydät tukimateriaalia kuten flash-oppaan, uusimmat
ohjelmistopäivitykset ja vastaukset usein kysyttyihin
kysymyksiin.

Tai soita asiakastukeen, 
09 2290 1908 (Paikallinen hinta) 
jossa asiantunteva tukiryhmämme auttaa mielellään soittimeen
liittyvien ongelmien ratkaisemisessa.
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Country Helpdesk Tariff / min Keep ready

Europe

Belgium 070 253 010 €0.17 La date d’achat la référence et le numéro de série du produit
Denmark 3525 8761 Lokal tarif Indkøbsdato, type-, model- og serienummer

Germany 0180 5 007 532 €0,12 Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer

Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer

Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer

Spain 902 888 785 €0,15 Fecha de compra y número del modelo y número de serie

Fecha de compra y número del modelo y número de serie

Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Fecha de compra y número del modelo y número de serie

Greek 0 0800 3122 1223 1 ������ ��	
�� �	 �����	�� ����
� ��� ��	 ������ ������ ��	����� ��� ��	 
������ ����
� ��� �����	��� ���

Ireland 01 601 1161 Local tariff Date of Purchase. Model number and Serial number
Italy 199 404 042 €0.25 La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxemburg 26 84 30 00 Tarification locale La date d’achat, la référence et le numéro de série du produit
Netherlands 0900 0400 063 €0.20 De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norway 2270 8250 Lokal tariff Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Portugal 2 1359 1440 Preço local A data de compra, número do modelo e número de série

A data de compra, número do modelo e número de série

Switzerland 02 2310 2116 Ortstarif
Sweden

France 08 9165 0006 €0.23 La date d’achat la référence et le numéro de série du produit
Finland 09 2290 1908 Paikallinen hinta Ostopäivä ja tarkka mallinumero ja sarjanumero

08 632 0016 Lokal kostnad Inköpsdatum, modellnummer och serienummer

UK 0906 1010 017 £0.15 Date of Purchase, Model number and Serial number

Austria 0820 901115 €0.20

North America

Canada 1-800-661-6162 Free
(Francophone)
1-888-744-5477
(English / Spanish)

USA 1-888-744-5477 Free Date of Purchase, Model number and Serial number

Date of Purchase, Model number and Serial number

South America

Argentina 11 4544 2047 Tarifa local
Brazil 0800 701 02 03

(Except Sao Paulo)
2121 0203
(Sao Paulo)

 Grátis

Preço local

Chile 600 744 5477 Tarifa local
Mexico 01 800 504 6200 Gratis

Asia

China 4008 800 008
Hong Kong 2619 9663
Korea 02 709 1200

Maa Tukipalvelu Minuuttitaksa Pidä valmiina
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Uusi soittimesi
Hankkimallasi uudella laitteella voit nauttia seuraavista ominaisuuksista:

• MP3 ja WMA äänentoistosta
• Valokuvien katselu

Lisävarusteet
Seuraavat lisävarusteet tulevat soittimen mukana:

USB kaapeli
Suojapussi

Pikaopas
CD-ROM, mukana Windows
Media Player, Philipsin
Laitehallintaohjelma, Philipsin
Laitteen Lisäohjelma, Käyttöopas,
Opasohjelma, Useimmin kysytyt
kysymykset.

Philips Micro Jukebox

1

2

3

4

SA9100
SA9200

Install
Connect
and charge

Transfer

Enjoy

Quick start guide
Quick start guide 1

Guide de démarrage rapide 11

Guía de inicio rápido 21

Kurzanleitung 31

Handleiding voor snel gebruik 41

Guida di riferimento rapido 51

Snabbguide 61

Hurtig start 71

Nopea aloitus 81

Início rápido 91

�q�coqg �maqng 101

Быстрый запуск 111

Krótka instrukcja obsługi 121

Rychlý přehled 131

Rýchly prehľad 141

Gyors áttekintés 151

SU

PO

EL

RU

PL

CS

SL

HU

EN

FR

ES

DE

NL

IT

SV

DA

Korvakuulokkeet
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Valinnaiset lisälaitteet
Seuraavat lisälaitteet eivät tule soittimen mukana, mutta voit ostaa ne erikseen. Löydät
tuotteet menemällä osoitteeseen www.philips.com/GoGearshop (Eurooppa) tai
www.store.philips.com (USA).

Rekisteröi tuotteesi
Suosittelemme että rekisteröit tuotteesi jotta saat pääsyn ilmaisiin päivityksiin. Rekisteröi
tuotteesi verkkosivuilla www.philips.com/register tai www.philips.com/usasupport (USA),
jotta voimme ilmoittaa sinulle uusista päivityksistä.

GoGear-matkalaturi

Monijännitteinen sovitin /
laturi useilla eri
pistokkeilla

(PAC011)

www.philips.com/GoGearshop
www.store.philips.com
www.philips.com/register
www.philips.com/usasupport
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Päällä / pois päältä /
Lukitse (näppäinten

lukitus) liukukosketin 

Vasen / Takaisin näppäin

Eteenpäin kelaus /
Seuraava näppäin

Valikkonäppäin

Kuulokeliitin

Vasen näkymä Oikea näkymä

Äänentaso enemmän /
vähemmän napit

Oikea / Valintanäppäin

Eteenpäin kelaus /
Edellinen näppäin

Soita / Taukonäppäin
Pystysuora kosketusviiva

Aloittaminen

Yleiskatsaus ohjaimiin ja liittimiin

Palautusreikä

Kaapeli/telakointiase
ma/sovittimen liitin
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Paina tästä

ON/OFF LOCK

2;

J(

)K

+ VOLUME -

1

2

PYSTYSUORA KOSKETUSVIIVA

MENU

Tehtävä

Virta päällä/ pois päältä (siirrä alas ja pidä pohjassa 1
sekunti) / lukitse kaikki kosketusnäppäimet (siirrä ylös)

Soita/Keskeytä musiikkikappale

Siirry takaisin edelliseen kappaleeseen
Nopea takaisinkelaus

Hyppää seuraavaan kappaleeseen
Nopea eteenpäin kelaus

Säädä äänenvoimakkuutta

Palaa edelliseen valikkoon

Valitse valinta
Mene seuraavaan valintaan

Selaa listoja

Näytä lista valikkotoiminnoista

Valikko

Music (Musiikki)

Picture (Kuva)

Settings (Asetukset)

Now Playing (Nyt Soi)

Tehtävä

Soita digitaalista musiikkiasi

Katso kuvia

Muokkaa soittimesi asetuksia

Mene soitin ruutuun

Päävalikko



Navigointi pystysuoralla kosketusviivalla
Soittimessasi on kosketusnäppäimet jotka vastaavat sormen kosketuksiin. PYSTYSUORAA
KOSKETUSVIIVA (katso kuva) käytetään listojen selaamiseen. Se vastaa seuraaviin
sormiliikkeisiin:

Toimenpide Tarkoitus

Kosketa viivan ylä- tai alaosaa

Pidä pohjassa viivan ylä- tai alaosassa

Vedä ylhäältä alas tai alhaalta ylös

Vetäise nopeasti ylös tai alas

Kosketa keskelle

Vedä ja pidä pohjassa viivan lopussa

Jatkuva vetäisy

Siirry ylös tai alas askel kerrallaan

Selaa listaa kiihtyvällä nopeudella

Selaa listaa

Lista rullaa nopeasti kuin pyörä (Fly
wheel) ja sitten hidastuu hiljalleen
Pysäyttääksesi listan selaamisen
Soittaaksesi musiikkia / keskeyttääksesi
musiikin soiton
Selaa listaa tasaisella nopeudella ja lisää
nopeutta vähitellen. Vieritysnopeus
hidastuu ja selaus pysähtyy kun sormi
vapautetaan
Lisää pyörän nopeutta tai jatka nopeaa
listan selausta jos suurin selausnopeus on
saavutettu

6

Kosketus
Pidä 
pohjassa Veto

Nopea 
vetäisy
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Asenna

Järjestelmävaatimukset:

• Windows XP (SP2 tai uudempi)
• Pentium Class 300 MHz prosessori tai uudempi
• 128 Mt RAM
• 500 Mt kiintolevytilaa
• Internet-yhteys
• Microsoft Internet Explorer 6,0 tai uudempi
• USB portti

1 Laita mukana tuleva CD-levy tietokoneesi CD-asemaan.

2 Seuraa ruudulta tulevia ohjeita asentaaksesi Windows Media Player (Windows Media
Player) [tarvittavat lisäohjelmat ovat mukana] ja Philips Device Manager (Philipsin
Laitehallintaohjelma).

3 Jos asennusohjelma ei käynnisty automaattisesti, selaa CD:tä käyttämällä Windowsin
Resurssienhallintaa ja käynnistä ohjelma kaksoisklikkaamalla tiedostoa jonka pääte on .exe.

Hukkasitko CD:n? Ei hätää, voit ladata CD:n sisällön tältä sivulta www.philips.com/support tai
www.philips.com/usasupport (USA)

TÄRKEÄÄ Asenna toimitetulta CD-levyltä ohjelmisto musiikin ja valokuvien siirtoa
varten.

www.philips.com/support
www.philips.com/usasupport


Liitä ja Lataa
Soitin ladataan kun se kytketään tietokoneeseen.

Käytä toimitettua USB-kaapelia

Kytke toimitettu USB-kaapeli tietokoneeseen latausta ja tiedonsiirtoa varten. Tietokoneessasi
on oltava hi power -ominaisuus latauksen suorittamista varten.

** Ladattavilla akuilla on vain tietty määrä latauskertoja ja ne on lopulta vaihdettava. Akun käyttöikä ja
latauskertojen määrä vaihtelee käytön ja asetusten mukaan.

Lataa soitinta vähintään 5 tuntia ennen ensikäyttöä.

Akku** on täysin latautunut (100%) 5 tunnissa ja 70% latautunut tunnin pikalatauksella.

Soittimen akut ovat täysin latautuneet kun lataus animaatio pysähtyy ja näkyy ruudulla.

Täysin latautuneella soittimella voidaan toistaa jopa 14 tuntia** musiikkia.

8
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Akun ollessa melkein tyhjä, seuraava virta vähissä varoitusruutu välkkyy ja piippaa. Kun kuulet
tuplapiippauksen, soitin sammuu alle 60 sekunnissa.

Kaikki asetukset tallennetaan ennen kuin soitin sammutetaan.

Akun virtanäyttö

Arvioidut akun tehotasot Ilmaistaan seuraavasti:

Akku on täysi

Akku on lähes täynnä

Akku on puolillaan

Akku on heikko

Akku on tyhjä
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Siirrä
Voit siirtää musiikkia ja valokuvia soittimeesi käyttämällä Windows Media Player -ohjelmaa.
Saat lisätietoja tämän käyttöoppaan kohdasta Järjestä ja synkronoi kuvia ja
musiikkia Windows Media Player 10 -ohjelman avulla.

Nauti
Virta päällä ja pois päältä

Soitin sammuu automaattisesti jos se ei ole käytössä eikä musiikkia soiteta 10 minuuttiin.
Viimeinen soittotilanne ja ruutu palautuvat seuraavalla käynnistyksellä paitsi jos soitin on
sammutettu pitkäksi aikaa tai akun taso oli heikko kun soitin sammutettiin.

Laittaaksesi virran päälle, paina ja pidä pohjassa ON/OFF LOCK liukukosketinta ON/OFF
asennossa kunnes soitin käynnistyy.

Laittaaksesi virran pois päältä, siirrä alas ja pidä pohjassa ON/OFF LOCK liukukosketinta
ON/OFF asennossa kunnes soitin sammuu.
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Demotila

Demotila on näytönsäästäjä, joka antaa nopean johdatuksen tuotteeseen.

Et ehkä tarvitse demotilaa ensimmäisten käyttökertojen jälkeen tai et halua käyttää
näytönsäästäjää säästääksesi akkuasi. 

Demotila voidaan kytkeä helposti pois päältä menemällä Demotilaan Asetukset-valikossa ja
poistamalla ruksi kyseisestä kohdasta. 
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Tässä kappaleessa kuvataan vaiheet, joita tarvitaan musiikin ja valokuvien soittimelle siirtoa
varten. Saat lisätietoja Windows Media Player (WMP) Help ohjeella tietokoneeltasi.

Musiikin siirto
Windows Media Player 10 -ohjelman avulla voit lisätä kappaleita, järjestää niitä
soittoluetteloihin sekä järjestellä soittoluetteloita.

Järjestä ja synkronoi kuvia ja musiikkia 
Windows Media Player 10 -ohjelman avulla

TÄRKEÄÄ Asenna toimitetulta CD-levyltä ohjelmisto musiikin ja valokuvien siirtoa
varten.

VINKKI Suosittelemme että käytät aina Windows Media Player (Windows Media
Player) siirtääksesi musiikin soittimeesi. Jos kuitenkin haluat käyttää Windows Explorer
(Windowsin Resurssienhallintaa), pidä huoli että kopioit musiikin Media (Media) / Music
(Musiikki) -kansioon, muuten kappaleet eivät näy eivätkä soi soittimessasi.
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2 Valitse Library (Kirjasto) -välilehti nähdäksesi mediakirjaston.

3 Klikkaa Add to Library (Lisää kirjastoon) ruudun vasemmassa nurkassa.

> Voit valita tiedostojen lisäämisen kansioista, URL osoitteesta, etsimällä tietokoneeltasi, jne.

4 Valitse halutut tiedot ja lisää ne kirjastoon.

2

3

Kappaleen lisääminen Windows Media Playerin kirjastoon

Musiikkikappaleet jotka ovat jo tietokoneellasi

1 Käynnistä Windows Media Player (Windows Media Player) klikkaamalla seuraavaa
ikonia työpöydälläsi.
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Musiikin kopioiminen CD-levyltä

Jos haluat siirtää musiikkia CD-levyltä soittimeesi, sinun pitää tehdä ensin digitaalinen kopio
musiikista PC:llesi ensin. Tätä kutsutaan ‘Rippaamiseksi’

1 Käynnistä Windows Media Player (Windows Media Player).

2 Laita musiikki CD sisään.

3 Valitse Rip (Rip) -välilehti nähdäksesi listan kappaleista CD-levyllä.

4 Valitse musiikki raidat jotka haluat kopioida ja paina Rip Music (Rip Music) valikon
yläreunassa.

> Kappaleet konvertoituvat digitaaliseen muotoon ja lisätään automaattisesti Windows Media
Player (Windows Media Player) kirjastoon.

3

4

Jos tietokoneesi on kytkettynä internetiin, albumin tiedot tulevat automaattisesti joten
sinun ei tarvitse syöttää kappaleiden nimiä ja muita tietoja manuaalisesti.
Jos näin ei tapahdu, tarkista että olet yhteydessä internetiin ja paina Find Album Info
(Etsi Albumin Tiedot).
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Musiikin ostaminen internetistä

Jos haluat ostaa musiikkia internetistä, sinun pitää valita musiikkikauppa.

1 Paina pientä kolmiota ylhäällä oikealla ja valitse Browse all Online Stores (Selaa kaikki
internet kaupat).

2 Valitse kauppa ja seuraa ruudulla näkyviä ohjeita.

> Kun olet ostanut kappaleen tai albumin, se ilmestyy Windows Media Player (Windows Media
Player) kirjastoon.

1

2
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Synkronoi Windows Media sisältö soittimesi kanssa

Kun liität soittimen tietokoneeseesi ensimmäistä kertaa, Windows Media Player
(Windows Media Player) käynnistää Device Setup Wizard (Laitteen asennusohjelman).
Voit halutessasi synkronisoida soittimesi Windows Media Player (Windows Media Player)
-kirjaston kanssa automaattisesti tai manuaalisesti.

VINKKI

Kun soittimesi kytketään ensimmäistä kertaa, WMP10 antaa tämän vaihtoehdon.

Automaattinen synkronointi:
Valitsemalla Automatic (Automaattinen), soittimesi synkronoidaan sisällön kanssa aina
kun kytket GoGear-soittimen tietokoneeseesi. Ota huomioon, että tällä valinnalla voit
synkronoida automaattisesti vain tietokoneen kanssa.

Manuaalinen synkronointi:
Valitsemalla Manual (Manuaalinen) voit valita synkronoitavan sisällön.
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Automaattisen synkronoinnin asetus

1 Käynnistä Windows Media Player (Windows Media Player).

2 Liitä soitin tietokoneeseesi käyttämällä mukana tullutta USB kaapelia.

3 Valitse Sync (Synkronointi) -välilehti.

4 Klikkaa Set up Sync (Synkronoinnin asetus).

> Synchronization settings (Synkronointiasetukset) -ikkuna ilmestyy ruutuun.

5 Valitse Synchronize device automatically (Synkronoi laite automaattisesti) -
valintaruutu.

6 Valitse valintaruudut jotka kuvaavat soittolistoja ja jotka haluat synkronisoida.

7 Klikkaa OK.

5

34

TÄRKEÄÄ Älä irrota soitinta siirron ollessa käynnissä. Irrota soitin kun WMP:n siirto on
suoritettu



18

Manuaalisen synkronoinnin asetus

1 Käynnistä Windows Media Player (Windows Media Player).

2 Liitä soitin tietokoneeseesi käyttämällä mukana tullutta USB-kaapelia.

3 Valitse Sync (Synkronointi) -välilehti

4 Oikealla olevan paneelin valikossa, valitse Philips tai Philips GoGear kohteeksi.

5 Jos kuvat eivät näy listassa, paina F5 päivittääksesi listan ja yritä uudelleen.

3 4

Philips GoGear
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6 Valitse Library (Kirjasto) -välilehti nähdäksesi mediakirjaston.

7 Klikkaa korostaaksesi kappale jonka haluat kopioida.

8 Paina hiiren oikeanpuoleista näppäintä kappaleen kohdalla ja valitse Add to (Lisää) > Sync
List (Synkronointi listaan).
TAI
Vedä ja pudota kappale Sync List (Synkronointi listaan) oikean puoleisessa paneelissa.

9 Klikkaa Start Sync (Aloita Synkronointi) -nappia ruudun pohjalla aloittaaksesi
synkronoinnin.

> Eteneminen näkyy juuri Start Sync (Aloita Synkronointi) napin yläpuolella.

6

7

8 9
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Windows Media Playerin soittolistan hallinta

Soittolistan luominen

1 Käynnistä Windows Media Player (Windows Media Player).

2 Valitse Library (Kirjasto) -välilehti nähdäksesi mediakirjaston.

3 Klikkaa korostaaksesi kappale.

4 Paina hiiren oikeanpuolista näppäintä kappaleen kohdalla ja valitse Add to (Lisää) >
Additional Playlist... (Lisätyt Soittolista...)

5 Add to Playlist (Lisää soittolistaan) -valintaikkunassa, valitse olemassa oleva soittolista tai
klikkaa New (Uusi) lisätäksesi uuden soittolistan.

> Kappale jonka valitsit lisätään soittolistaan.

Soittolistojen siirtäminen

Voit siirtää soittolistoja soittimeesi käyttämällä automaattista synkronisointi valintaa
Windows Media Player (Windows Media Player). (Katso tämän käyttöohjeen
Automaattisen synkronoinnin asettaminen askel askeleelta ohjeen nähdäksesi.)

1 Valitse Sync (Synkronointi) -välilehti.

2 Valitse Sync settings (Synkronointi asetukset) tai Setup Sync (Aseta Synkronointi),
valitse Synchronize device automatically (Synkronoi laite automaattisesti) -
valintaruutu ja valitse soittolistat jotka synkronisoidaan soittimen kanssa.

VINKKI Valitaksesi useamman kappaleen kerrallaan, paina ja pidä pohjassa Ctrl näppäintä
tietokoneesi näppäimistössä, sitten klikkaa ja valitse musiikki raitoja niin monta kuin haluat.

Valitaksesi peräkkäisiä kappaleita listassa, klikkaa ensimmäistä kappaletta, paina ja pidä pohjassa
Shift näppäintä näppäimistölläsi ja klikkaa viimeistä kappaletta listalla jonka haluat valita.
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Soittolistojen poistaminen Windowsin Resurssienhallinta kautta

1 Liitä soitin tietokoneeseen.

2 Avaa Windows Explorer (Windowsin Resurssienhallinta).

3 Valitse Philips GoGear > Media (Media) > Music (Musiikki).

4 Korosta valitsemalla soittolista, jonka haluat poistaa, Paina hiiren oikeaa painiketta ja valitse
Delete (Poista).

Kappaleiden tietojen muokkaaminen Windows Media Playerin kautta

1 Valitse Library (Kirjasto) -välilehti.

2 Korosta kappale jota haluat muokata, paina hiiren oikeaa painiketta ja valitse Edit (Muokkaa).

3 Muokkaa teksti ruudun sisällä suoraan.

Kappaleiden etsiminen Windows Media Playerin kautta

1 Valitse Library (Kirjasto) -välilehti.

2 Anna etsittävä sana etsintäkenttään.

3 Klikkaa Search (Etsi) aloittaaksesi etsinnän.

4 Lista kappaleista jotka sisältävät etsittävän sanan tulevat näkyviin.

5 Voit soittaa, siirtää, poistaa, lisätä niitä synkronointi listaan, jne.

Kappaleiden ja soittolistojen hallinta Windows Media Playerissä
Poista kappaleita ja soittolistoja Windows Media Player -kirjastosta

1 Klikkaa korostaaksesi kohteen.

2 Paina hiiren oikeaa painiketta ja valitse Delete (Poista) poistaaksesi kohteen.

VIHJE Soittolistoja ei ole mahdollista poistaa GoGear soittimesta käyttämällä Windows
Media Playeriä. Voit ainoastaan poistaa soittolistoja itse laitteen kautta tai käyttämällä
Windowsin Resurssienhallinta.
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Valokuvien siirto

Valokuvien tukemisen käyttöön ottaminen

1 Käynnistä Windows Media Player (Windows Media Player).

2 Mene Tools (Työkalut) > Options (Asetukset) > Player (Soitin).

3 Varmista Enable picture support for devices (Kuvien käyttö laitteissa) valinta ruutu on
valittuna.

TÄRKEÄÄ Varmista että Philips Device Plug-in (Philipsin Laitteen Lisäohjelma) on
asennettu koneeseesi. Tämä lisäohjelma on kriittinen kuvien tukemisen käyttöön
ottamiseksi soittimessasi. Se on automaattisesti asennettu mukana tulleelta CD:ltä kun
klikkaat Install (Asenna) Install software (Asenna ohjelmiston) ikkunassa.

Voit tarkistaa onko tätä laajennusta asennettu kohdasta Ohjauspaneeli > Lisää tai
poista sovellus ja tarkistamalla onko Philips Device Plug-in asennettu.

3
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1 Liitä soitin tietokoneeseen.

2 Käynnistä Windows Media Player (Windows Media Player).

3 Valitse Sync (Synkronointi) -välilehti

4 Oikealla olevan paneelin valikossa, valitse Philips tai Philips GoGear kohteeksi.

Lisää kuvia Windows Media Player -kirjastoon
1 Käynnistä Windows Media Player (Windows Media Player).

2 Valitse Library (Kirjasto) -välilehti nähdäksesi mediakirjaston.

3 Klikkaa Add to Library (Lisää kirjastoon) ruudun vasemmassa nurkassa.

4 Valitse Add Folder (Lisää kansio).

5 alitse lisättävä kansio jossa olet pitänyt kuviasi ja paina OK.

Kuvien siirtäminen soittimeen

TÄRKEÄÄ Valokuvia voi ainoastaan siirtää käyttämällä Windows Media Player
(Windows Media Player) -ohjelmaa. Et voi siirtää valokuvia Windows Explorer
(Windowsin Resurssinhallinnalla). Valokuvat eivät näy soittimellasi.

3 4

Philips GoGear

Jos ne eivät ole luettelossa, päivitä painamalla F5 ja yritä uudelleen.
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5 Valitse Library (Kirjasto) -välilehti nähdäksesi mediakirjaston.

6 Klikkaa All Photos (Kaikki Valokuvat) vasemmassa paneelissa nähdäksesi kuvat.

7 Klikkaa korostaaksesi kuva jonka haluat kopioida soittimeesi.

8 Paina hiiren oikeanpuoleista näppäintä kappaleen kohdalla ja valitse Add to (Lisää) > Sync
List (Synkronointi listaan).
TAI
Vedä ja pudota kappale Sync List (Synkronointi listaan) oikean puoleisessa paneelissa.

9 Klikkaa Start Sync (Aloita Synkronointi) -nappia ruudun pohjalla aloittaaksesi
synkronoinnin.

> Eteneminen näkyy juuri Start Sync (Aloita Synkronointi) napin yläpuolella.
Ilmoitusikkuna tulee näkyviin, ilmoittaen synkronoinnin etenemisen.

Kun ponnahdusviesti katoaa, siirto on suoritettu ja voit irrottaa soittimen.

5 7 8

9

6

VIHJE Voit valita useita valokuvia korostamalla kuvan, jonka haluat ensin ja pitämällä
tietokoneen CTRL-näppäintä painettuna ja korostamalla muut haluamasi valokuvat. Voit
valita kaikki valokuvat korostamalla kuvan, jonka haluat ensin ja pitämällä tietokoneen
SHIFT-näppäintä painettuna ja napsauttamalla viimeistä haluamaasi kuvaa.
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Saat koko kirjaston sisällön WMP:n kautta seuraavasti:

1 Valitse Tools > Options (Työkalut > Asetukset).

2 Valitse Library (Kirjasto) -välilehti.

3 Valitse Monitor Folders (Tarkkaile kansioita) -valinta.

4 Lisää kansiot, joissa yleensä säilytät musiikkisi ja valokuvasi.

3

2

1



26

Musiikkitila
Soittimeen on ladattu valmiiksi kappaleita. Voit siirtää digitaaliset musiikki- ja kuvakokoelmasi
tietokoneelta soittimeesi käyttämällä Windows Media Playeriä (Windows Media Player).
Saat lisätietoja tämän käyttöoppaan kohdasta Järjestä ja synkronoi kuvia ja musiikkia
Windows Media Player 10 -ohjelman avulla.

Yksityiskohtaiset tiedot

Hallinta

Musiikin soiton aikana voit tehdä seuraavaa:

Tehtävä Toimenpide

Soita / Keskeytä musiikki Paina 2;

Mene seuraavaan kappaleeseen Paina )K

Mene edelliseen kappaleeseen Paina J(

Eteenpäin etsintä Press and hold )K

Taaksepäin etsintä Press and hold J(

Avaa asetukset valikko Paina MENU

Palaa selaamiseen Paina 1

Lisää äänenvoimakkuutta Paina VOL +

Vähennä äänenvoimakkuutta Paina VOL -

Katso Navigointi pystysuoralla kosketusviivalla -kohdasta ohjeet asetukset-valikkoon
siirtymisestä.



27

Shuffle All
(Sekoita
Kaikki)

All songs
(Kaikki
kappaleet)

Playlists
(Soittolistat)

Artists
(Esittäjät)

Genres
(Tyylilajit)

Albums
(Albumit)

Aakkosjärjestyksessä
listatut kappaleet

Soittolistakokoelmat

Aakkosjärjestyksessä
listatut artistit

Aakkosjärjestyksessä
listatut tyylilajit

Albumit listattuna
aakkosjärjestyksessä

Kappaleet
soittojärjestyksessä

Albumit listattuna
aakkosjärjestyksessä

Aakkosjärjestyksessä
listatut artistit

Kappaleet
albumijärjestyksessä

Kappaleet
albumijärjestyksessä

Albumit listattuna
aakkosjärjestyksessä 

Kappaleet
albumijärjestyksessä

1

Musiikin Etsiminen

1 Päävalikossa, valitse Music (Musiikki) valitaksesi musiikkitilan. 

Voit etsiä seuraavista musiikin valinnoista:
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2 Käytä PYSTYSUORAA KOSKETUSVIIVAA selataksesi valikkoa ylös tai alas. (Katso tämän
käyttöohjeen kohdasta Navigointi pystysuoralla kosketusviivalla lisätietoja
valikkokohteisiin siirtymisestä.)

3 Paina 2 valitaksesi tai paina 1 palataksesi edelliselle tasolle.

4 Paina 2; soittaaksesi valinnan.

VIHJE Superplay™ mahdollistaa sinulle musiikin tai albumin soittamisen heti missä
tilanteessa hyvänsä painamalla 2; valinnassasi.

Albumin kuvitus

GoGear näyttää albumin kuvituksen parhaillaan soitettavalle kappaleelle kun selaat kappale- tai
albumiluetteloa. Voit ottaa albumin kuvituksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä Asetusten
alivalikosta.

Tavallisen CD-kannen kuvake näkyy jos albumin kuvitusta ei ole käytettävissä.

Paina 2 nähdäksesi albumin kuvituksen koko näytöllä tai 1 palataksesi soittoruutuun.
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Soittotila

Voit asettaa soittimen soittamaan kappaleita satunnaisesti (Shuffle All - Sekoita Kaikki )
tai toistaen (Repeat One - Toista 1 tai Repeat All - Toista Kaikki ).

1 Valitse päävalikosta Settings (Asetukset) > Play mode (Soittotila).

2 Käytä PYSTYSUORAA KOSKETUSVIIVAA selataksesi asetuksia ylös tai alas.

3 Paina 2 valitaksesi asetuksen valinnan.

4 Paina 2 uudestaan poistaaksesi valintasi.

Musiikkia soittaessasi näet yllä olevan aktiivisen soittotilaruudun.

VIHJE Voit myös valita yllä olevat soittotilat musiikin soiton aikana painamalla MENU -
näppäintä.

Tietoja Digitaalioikeuksien hallinnasta (DRM)
Jos soittimella on Internetistä ostettuja kappaleita, näet ajoittain ponnahdusviestin
Lisenssiongelma. Tämä johtuu siitä, että laitteessa olevan kappaleen käyttöoikeus on
vanhentunut ja synkronointi tietokoneen kanssa päivittää käyttöoikeuden.
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Kappaleet soitetaan siinä järjestyksessä kun ne on syötetty sampleriin.

Samplerin käyttö

Sampler (Sampleri) on jännittävä tapa löytää musiikkia soittimellasi. Sampleriin päästään
musiikkikirjaston tilannekohtaisesta valikosta. Tämä on käytössä vain tietyille valinnoille.

Samplerin avulla voit soittaa kaikkia valintasi kohteita [Playlists (Soittolista), Albums (Albumit),
Artists (Esittäjät) jne.] kerralla. Soittoaika on rajoitettu 10 sekuntiin. Jos sinulla on
käyttöoikeuden vaativa kappale, jonka soittolaskuri on rajoitettu, samplerin käyttö vähentää
kappaleen soittolaskuria.

1 Voit ohittaa kappaleita tai toistaa kappaleen uudelleen painamalla J( tai )K samplerissa.

2 Kun saavutat haluamasi kappaleen, paina 2; Sampleritila lopettaa sampleritoiminnan ja
aloittaa normaalin toiston.

3 Paina 1 poistuaksesi Sampleritilasta.
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Aänen asetukset
Aseta soitin toistamaan kappaleita eri EQ-asetuksilla (taajuuskorjain).

1 Päävalikosta, valitse Settings (Asetukset) > Sound settings (Äänen asetukset).

2 Käytä PYSTYSUORAA KOSKETUSVIIVAA selataksesi listalla olevia valintoja: SRS WOW,
Rock, Funk, Techno(Tekno), HipHop, Classical (Klassinen), Jazz, Spoken Word
(Puhuttu kieli), Custom (Mukautettu), tai Off (Pois päältä). Voit valita yhden näistä.

Soittolista tien päällä
Playlist on the go (Soittolista tien päällä) on soittolista jonka voi tehdä ollessasi menossa
jossain.

Kaikki kappaleet näytetään listassa ja soitetaan soittolistan soittojärjestyksessä. Uudet
kappaleet lisätään automaattisesti listan loppuun.

1

2

VIHJE Kun soitat musiikkia, voit myös vaihtaa EQ settings (EQ-asetukset) [lukuun ottamatta
Custom (Mukautettu) asetuksia] pala MENU > Sound settings (Äänen asetukset).

3 Paina 2 valitaksesi asetuksen.

Custom (Mukautettu) asetukset asetus antaa sinulle mahdollisuuden säätää halutun äänen
tasapainoasetuksen säätämällä erikseen basson toistoa (B), matala (L), keskitaso (M),
korkea (H) ja diskantti (T).
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Kappaleen lisääminen soittolistaan tien päällä

Voit lisätä suosikkikappaleesi, -albumisi, -esittäjäsi ja -tyylilajit Playlist on the go
(Soittolistaan tien päällä) kappaleen soidessa.

1 Paina MENU-näppäintä.

2 Valitse Add to Playlist on the go (Lisää kohtaan “Soittolista tien päällä”).

> Viesti [item name] added to playlist on the go ([Kohteen nimi] lisätty “Soittolista tien 
päällä”) näkyy ruudulla.

Vaihtoehtoisesti, voit lisätä kappaleen, albumin, esittäjän ja tyylilajin Playlist on the go
(Soittolistaan tien päällä) GoGear-soittimen musiikkikirjastosta.

1 Paina MENU ja valitse Add to Playlist on the go (Lisää kohtaan “Soittolista tien päällä”).

> Viesti [item name] added to playlist on the go ([Kohteen nimi] lisätty “Soittolista tien
päällä”) näkyy ruudulla.

Soittolistan tien päällä soittaminen

1 Valitse Music (Musiikki) > Playlists (Soittolista) > Playlist on the go (Soittolista tien päällä).

2 Valitse soittolistasi ja paina 2;.

2
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2 3

Tallenna soittolista tien päällä

Voit tallentaa Soittolistan tien päällä. Se tallentuu eri nimellä ja Playlist on the go
(Soittolista tien päällä) tyhjennetään.

1 Musiikin soidessa, paina MENU-näppäintä.

2 Valitse Save ‘playlist on the go’ (Tallenna “Soittolista tien päällä”).

> Viesti Save ‘playlist on the go’? (Tallenna “Soittolista tien päällä?”) näkyy ruudulla.

3 Valitse Save (Tallenna) vahvistaaksesi toiminnon.

> Viesti "Soittolista tien päällä" tallennettu nimellä: 'Soittolista-tien-päällä'
[päivämäärä-numero]! näkyy.

Soittolistan tien päällä tyhjentäminen
Voit poistaa kaikki kappaleet Playlist on the go (Soittolista tien päällä).

1 Valitse Music (Musiikki) > Playlist (Soittolista) > Playlist on the go (Soittolista tien päällä).

2 Paina MENU ja valitse Clear ‘Playlist on the go’ (Tyhjennä “Soittolista tien päällä”).

3 Valitse Clear (Tyhjennä) vahvistaaksesi kaikkien valitussa soittolistassa tien päällä olevien
kappaleiden poistaminen tai valitse Cancel (Peruuta) palataksesi edelliseen valikkoon.

VINKKI Tyhjentää Playlist on the go (Soittolista tien päällä) mutta ei poista
musiikkiraitoja soittimestasi.
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Kappaleen poistaminen Soittolistasta tien päällä

Voit poistaa haluamasi kappaleen Playlist on the go (Soittolista tien päällä).

1 Valitse kappale Music (Musiikki) > Playlist (Soittolista) > Playlist on the go (Soittolista
tien päällä).

2 Paina MENU-näppäintä ja valitse Remove song from playlist (Poista kappale listasta).

> Viesti Remove [song name] from playlist? (Poista [kappaleen nimi] soittolistalta?) näkyy ruudulla.

3 Valitse Remove (Poista) poistaaksesi kappaleen Soittolistalta tien päällä.

> Viesti [kappaleen nimi] poistettu soittolistalta näkyy.

Soitetuin
Voit soittaa 100 soitetuinta kappaletta valitsemalla tämän soittolistan.

1 Päävalikosta, valitse Music (Musiikki) > Playlist (Soittolista) > Most played (Soitetuin).

> Lista näyttää 100 soittimella soitetuinta kappaletta. Ensimmäisenä oleva kappale on soitetuin
kappale.

2 Nollaa soittolaskuri kohdasta Asetukset > Musiikkikirjaston asetukset >
Soittolaskurin nollaus.

Kappale poistetaan ainoastaan soittolistalta, eikä soittimesta.

2

3
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Muut soittolistat
Voit siirtää soittolistoja soittimeen käyttämällä Windows Media Playeriä (Windows Media
Player). Katso lisätietoja tämän käyttöohjeen kohdasta Windows Media Playerin
soittolistan hallinta - Soittolistojen siirtäminen.

Soittolistan poistaminen soittimesta

Soittimesta ei voi poistaa soittolistaa käyttämällä Windows Media Playeriä (Windows
Media Player). Tämä on tehtävä käyttämällä soitinta.

1 Soita poistettava soittolista.

2 Paina MENU-näppäintä.

3 Valitse Delete playlist (Poista soittolista).

> Viesti Delete [Playlist name]? (Poista [soittolistan nimi]?) näkyy ruudulla.

4 Valitse Delete (Poista).

> Viesti [Playlist name] deleted! ([soittolistan nimi] poistettu!) näkyy ruudulla.
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Kappaleiden luokitus
Voit luokitella kappaleet 1-5 tähdellä.

1 Valitse kappale musiikkikirjastosta.

2 Paina MENU-näppäintä ja valitse Rate (Luokitus).

3 Tämän jälkeen voit luokitella kappaleen - .

> Seuraavan kerran kun liität soittimen tietokoneeseesi ja käynnistät Windows Media Player
(Windows Media Playerin), kappaleittesi luokitukset Windows Media Player (Windows Media
Playerissä) päivitetään soittimessa olevilla tiedoilla.

Nyt soi
Voit selata musiikkikirjastoasi tai valokuvia musiikin kuuntelun aikana.

3

Mennäksesi takaisin soittoruutuun, paina 1 mennäksesi takaisin päävalikkoon ja valitse Now Playing
(Nyt Soi).
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Valokuvat
Voit katsella suosikkivalokuviasi soittimella. Selatessasi valokuviasi, voit kuunnella musiikkia
samaan aikaan.

Valokuvien siirtäminen tietokoneelta soittimeesi

Voit siirtää kuvia tietokoneeltasi soittimeesi käyttämällä Windows Media Playeriä
(Windows Media Player). Saat lisätietoja tämän käyttöoppaan kohdasta Järjestä ja
synkronoi kuvia ja musiikkia Windows Media Player 10 -ohjelman avulla.
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Valokuvien siirtäminen soittimeltasi tietokoneeseen
1 Liitä soitin tietokoneeseen.

> Soitin tunnistetaan Philips tai Philips GoGear nimellä Windows Explorer (Windowsin
Resurssienhallinnassa).

2 Siirry kohtaan Media > Pictures (Media > Valokuvat).

3 Vedä ja pudota tiedostot haluamaasi paikkaan tietokoneellasi.

Kuvien haku soittimelta
Soittimessa valokuvat on järjestetty albumeiksi joka muistuttaa Windows Media Playerin
(Windows Media Player) kuva-albumia.

1 Valitse päävalikosta Valokuvat.

> Näet luettelon kaikista valokuva-albumeista.

2 Valitse valokuvakansio jonka haluat nähdä.

> Näet esikatselukuvakkeet (Kuva 1) kaikista albumin valokuvista.

3 Käytä PYSTYSUORAA KOSKETUSVIIVAA selaukseen ja valitse valokuva nähdäksesi sen
koko ruudulla (Kuva 2).

4 Kosketa PYSTYSUORAN KOSKETUSVIIVAN ylä- tai alaosaa siirtyäksesi seuraavaan tai
edelliseen kuvaan.

1

Kuva 1 Kuva 2
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Oma kuva

Kun mukautettu kuva -toiminto on otettu käyttöön kohdassa Asetukset ->
Mukauttaminen -> Mukautettu kuva, soittimen valokuva-albumissa valittu valokuva
asetetaan mukautetuksi kuvaksi.

Philips Photo Fixeriä

Jos kuvien katselussa soittimella on yhä ongelmia tarkistettuasi kaikki edellä mainitut kohdat,
voit käyttää Philips Photo Fixeriä.

Tietokoneella:

1 Siirry kohtaan Käynnistä > Ohjelmat > Philips > Philips Photo Fixer.

2 Kytke soitin tietokoneeseen.

3 Seuraa näytöllä näkyviä ohjeita.

Diaesitys

Diaesitys näyttää kaikki valokuvat albumissa koko ruudulla. Se etenee automaattisesti
seuraavaan kuvaan halutun ajan jälkeen. Taustamusiikkia voidaan soittaa halutulta soittolistalta
diaesityksen aikana.

Aloita diaesitys

1 Päävalikosta, valitse Photos (Valokuvat).

2 Valitse valokuvakansio jonka haluat nähdä.

3 Paina MENU-näppäintä ja valitse Start slideshow (Aloita diaesitys).

Mukautetun kuvan asettaminen on käytettävissä vain tilannekohtaisesta pikavalikosta.

Voit aloittaa diaesityksen albumilistasta, esikatselu kuvakkeesta tai kokoruutu näytöstä.
Voit pysäyttää diaesityksen painamalla 1.
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Diaesityksen asetusten säätäminen

Asetukset Valinnat Selitys

Slideshow music Alphabetical playlists /None Valitse minkä soittolistan haluat
(Diaesityksen musiikki) (Soittolistat aakkosjärjestyksessä) soivan diaesityksen taustalla

/ None (Ei mitään)

Transitions Off (Pois päältä) / Vertical wipe Valitse diaesityksen 
(Dian vaihtumiset) (Pystysuora siirtymä) / kuvanvaihtotehosteet

Fade (Häivytys)

Set time per slide 2 Sekuntia / 4 Sekuntia / Valitse aika kuvien välillä 
(Aseta aika diaa 6 Sekuntia / 8 Sekuntia / 
kohden) 10 Sekuntia / 20 Sekuntia

40 Sekuntia / 60 Sekuntia

Shuffle slideshow On (Päällä) / Off (Pois päältä) Valitse kuvat satunnaisesti tai
(Diaesityksen sekoitus) albumijärjestyksessä 

Repeat slideshow On (Päällä) / Off (Pois päältä) Valitse kuvien toisto
(Diaesityksen toisto)
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Diaesityksen musiikki

Voit soittaa taustamusiikkia diaesityksen aikana valitsemalla soittolistan kohdasta Slideshow
settings (Diaesityksen asetukset). Voit valita minkä tahansa soittolistan diaesityksen aikana.

1 Päävalikosta, valitse Photos (Valokuvat).

2 Paina MENU-näppäintä ja valitse Slideshow settings (Diaesityksen asetukset) > Slideshow
music (Diaesityksen musiikki) ja valitse yksi soittolista.

Dia-esityksen aikana et voi keskeyttää, ohittaa tai kelata musiikkia.

VIHJE Diaesityksen asetuksista voidaan valita ajoitettu diaesitys. Jos haluat ohjata
diaesitystä, suosittelemme että katsot kuvia koko näytöllä ja liikut diaesityksessä omaan
tahtiin eteen- ja taaksepäin. Aiemmin soitettu musiikki toistetaan.
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Asetukset
Asetukset-valikolla voit säätää GoGear-soitinta ja henkilökohtaisia asetuksia.

1 Päävalikossa, valitse Settings (Asetukset).

2 Käytä VERTICAL TOUCH STRIP (PYSTYSUORAA KOSKETUSVIIVAA) valitaksesi valinnan.

3 Paina 2 mene seuraavalle tasolle tai 1 palataksesi edelliselle tasolle.

4 Paina 2 vahvistaaksesi valintasi.

5 Paina 1 poistuaksesi Asetukset-valikosta.

Seuraavat valinnat ovat valittavissa Settings (Asetukset)-valikossa:

Asetukset Valinnat Lisäasetukset Kuvaus
Valitse ruudulla näkyvä
kieli.

1

Language English (Englanti), French (Ranska), 
(Language) Italian (Italia), German (Saksa), Spanish (Espanja),

Dutch (Hollanti), Swedish (Ruotsi), Portuguese
(Portugali), Simplified Chinese (Kiina
[yksinkertaistettu]), Traditional Chinese (Kina
[perinteinen]), Korean (Korea), Japanese (Japani).
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Play mode Shuffle All
(Soittotila) (Sekoita Kaikki)

Repeat (Toista)

Sound settings Off (Pois päältä), SRS WOW, Rock, Funk,
(Ääniasetukset) Techno (Tekno), HipHop, Classical (Klassinen),

Jazz, Spoken word (Puhuttu kieli), Custom
(Mukautettu)

Display settings Backlight (Taustavalo) 10 Sec. (Sek.) / 30 Sek. / 
(Näytön asetukset) 45 Sek. / 60 Sek.

Brightness (Kirkkaus) 25 tasoa

Personalization Skins (Olemukset) Olemus 1 / Olemus 2
(Mukauttaminen)

Oma kuva On (Päällä) /
Off (Pois päältä)

Album Art On (Päällä) / Off (Pois päältä)
(Albumin kuvitus)

Sleep timer Off (Pois päältä) /15 Min (Min) / 30 Min (Min) /
(Uniajastin) 1 Hour (Tunti) / 1,5 Hours (Tuntia) / 2 Hours

(Tuntia)

Valitse tämä soittaaksesi
kappaleet satunnaisessa
järjestyksessä.

Valitse Repeat one
(Toista 1) tai Repeat all
(Toista kaikki) soittaaksesi
valitut kappaleet uudestaan.

Valitse äänentasapaino
parhaan mahdollisen
laadun saavuttamiseksi

Valitse taustavalon
päälläoloaika

Valitse kontrastin taso
säätääksesi kirkkautta

Yksilöi soittimesi
suosikkiolemuksillasi.

Näyttää valitsemasi kuvan
joka kerta kun kytket
soittimen päälle.

Valitse Päällä näyttääksesi
albumin kuvituksen
soittamastasi kappaleesta.

Valitse uniajastin
sammuttaaksesi soittimen
automaattisesti 15, 30, 60,
90, tai 120 minuutin
kuluttua.

Asetukset Valinnat Lisäasetukset Kuvaus
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2

Date and time Set date Day (Päivä) / Month 
(Päivämäärä (Aseta päivämäärä) (Kuukausi) / Year (Vuosi)
ja aika)

Set time (Aseta aika) Hour (Tunti) / Minute
(Minuutti) / Year (Sekunti)

Show time in header 
(Näytä aika ylätunnisteessa)

Clicker sound Device (Laite)
(Napsauttimen 
ääni)

Headphones (Kuulokkeet)

Information Information summary Capacity (Kapasiteetti)/
(Tiedot) (Tietojen yhteenveto) Available space

(Käytettävissä oleva tila) /
Device ID (Laitteen
tunnus), FW version
(Firmware-Laiteohjelmisto
versio) / Support site
(Tukisivusto)

Call centers (Asiakaspalvelukeskukset)

Reset play Reset (Nollaa) / Cancel (peruuta)
count (Nollaa 
soittolaskuri)

Kirjoita päivä, kuukausi ja
vuosi asettaaksesi
soittimen päivämäärän.

Kirjoita tunnit, minuutit ja
sekunnit asettaaksesi ajan
soittimeesi.

Valitse tämä näyttääksesi
kellonajan näytön
yläosassa.

Aseta napsauttimen ääni
kuulumaan soittimesta kun
kosket kosketusnäyttöä tai
näppäimistöä.

Aseta napsauttimen ääni
kuulumaan kaiuttimien
kautta kun kosket
kosketusnäyttöä tai
näppäimistöä.

Näytä soittimesi tiedot.

Näytä
asiakaspalvelukeskusten
numerot.

Valitse Palauta
nollataksesi "Soitetuin"
soittolistan soittolaskurin.

Asetukset Valinnat Lisäasetukset Kuvaus
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Laitteen käyttäminen tiedostojen tallentamiseen ja
siirtämiseen

Voit käyttää soitinta tiedostojen tallentamiseen ja
siirtämiseen kopioimalla tiedostoja Data (Data) kansion
soittimessasi käyttämällä Windows Explorer
(Windowsin Resurssienhallintaa).

Data-kansioon tallennettuja tiedostoja ei voi lukea suoraan soittimelta. Näitä tiedostoja
voidaan lukea vain tietokoneelta kun olet siirtänyt ne soittimelta tietokoneelle.

Demo-tila Demo-tila Käynnistä / Peruuta

Käynnistä demo?

Tehdasasetukset Palautetaanko Palauta / Peruuta
tehdasasetukset?

Ota demotila pois
käytöstä poistamalla
valinta.

Paina 2 käynnistääksesi
demotila. Tilasta voidaan
poistua koskettamalla
mitä tahansa soittimen
edessä olevaa painiketta.

Valitse Palauta
tyhjentääksesi soittimesi
nykyiset asetukset ja
palauttaaksesi
tehdasasetukset.

Asetukset Valinnat Lisäasetukset Kuvaus
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Soittimen päivittäminen
Soitinta ohjaa sisäänrakennettu ohjelma jota kutsutaan nimellä firmware-laiteohjelma. Uusia
versioita laiteohjelmistosta saattaa tulla saataville sen jälkeen kun olet ostanut soittimesi.

Philips Device Manager (Philipsin Laitehallintaohjelma) tarkkailee laiteohjelmiston tilaa
soittimessasi ja ilmoittaa jos uusi laiteohjelmisto päivitys on saatavilla. Tarvitset internet
yhteyden käyttääksesi tätä toimintoa.

Asenna Philips Device Manager (Philipsin Laitehallintaohjelma) mukana tulleelta CD-levyltä
tai lataa uusin versio osoitteesta www.philips.com/support tai www.philips.com/usasupport
(USA)

Joka kerta kun liität laitteen tietokoneeseesi Philips Device Manager (Philipsin
Laitehallintaohjelma) asennuksen jälkeen, Philips Device Manager (Philipsin
Laitehallintaohjelma) automaattisesti tarkistaa internetin kautta onko uusia päivityksiä
saatavilla.

Firmware-laiteohjelmiston manuaalinen tarkistus:
Varmista, että soittimen akut on ladattu.

1 Liitä soitin tietokoneeseen.

2 Käynnistä Philips Device Manager (Philipsin Laitehallintaohjelma) kohdasta Start
(Käynnistä) > Programs (Ohjelmat) > Philips Device Manager (Philipsin
Laitehallintaohjelma).

www.philips.com/support
www.philips.com/usasupport
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3 Valitse laitteesi.

4 Klikkaa Update (Päivitä).

> Philips Device Manager (Philipsin Laitehallintaohjelma) tarkistaa onko uutta firmware-
laiteohjelmistoa saatavilla internetissä ja asentaa sen soittimeesi.

5 Kun Update completed (Päivitys suoritettu) ilmestyy ruutuun, paina OK ja irrota soitin.

> Viesti Updating firmware (Laiteohjelmistoa päivitetään) näkyy ruudulla.
Soitin käynnistyy uudelleen automaattisesti kun laiteohjelmisto on päivitetty kokonaan. Soitin on
valmis käytettäväksi uudelleen.

3
4 5
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Ongelmatilanteet
Soitin hyppää joidenkin musiikkikappaleiden yli.

Ohitettu kappale saattaa olla suojattu. Luultavasti sinulla ei ole oikeutta/lisenssiä kuunnella
ohitettua kappaletta soittimessasi. Tarkista musiikin oikeudet kappaleen tuottajalta.

Windows ei tunnista soitinta.

Varmista, että tietokone käyttää Windows XP SP2 tai uudempaa käyttöjärjestelmää.

Soitin ei käynnisty.

Laitteen akku on saattanut tyhjentyä jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan. Lataa soittimen
akku.

Laitevirheen ilmaantuessa, liitä soitin tietokoneeseen ja käynnistä Philips Device Manager
(Philipsin Laitehallintaohjelma) palauttaaksesi soitin.

1 Käynnistä Philips Device Manager (Philipsin Laitehallintaohjelma) kohdasta Start
(Käynnistä) > Programs (Ohjelmat) > Philips Device Manager (Philipsin
Laitehallintaohjelma).

TÄRKEÄÄ Kaikki soittimen sisällä oleva tieto poistetaan soittimestasi korjauksen
loputtua. Joten, on tärkeää että teet varmuuskopion tiedostoistasi soittimessa ennen
korjausta. Korjauksen jälkeen, synkronisoi soittimesi uudestaan siirtääksesi musiikit
soittimeesi.
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2 Valitse laitteesi.

3 Valitse Repair (Korjaa)-välilehti.

4 Klikkaa Repair (Korjaa).

> Korjausprosessi alkaa.

5 Paina Yes (Kyllä) jatkaaksesi.

6 Korjauksen loputtua, paina OK ja irrota soitin.

> Soitin käynnistyy uudelleen automaattisesti kun laiteohjelmisto on päivitetty kokonaan. Soitin on
valmis käytettäväksi uudelleen.

Soittimessa ei ole musiikkia siirron jälkeen.

Jos et löydä kappaleita jotka olet siirtänyt soittimeesi, tarkista seuraavat asiat:

• Siirsitkö kappaleet Windows Media Player (Windows Media Player)? Muilla tavoin
siirretyt tiedostot tunnistetaan ainoastaan datatiedostoiksi. Ne eivät ilmesty soittimesi
musiikki kirjastoon eikä niitä voi soittaa.

• Ovatko kappaleesi MP3 tai WMA muodossa? Muut formaatit eivät toimi soittimessa.

2

4

3 5
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Soittimessa ei ole kuvia siirron jälkeen.

Jos et löydä valokuvia jotka olet siirtänyt soittimeesi, tarkista seuraavat asiat:

• Siirsitkö valokuvat käyttämällä Windows Media Player (Windows Media Player)? Muilla
tavoin siirretyt tiedostot eivät näy soittimessasi.

• Onko Philips Device Plug-in (Philipsin Laitteen Lisäohjelma) asennettu tietokoneeseesi?
Heti kun olet siirtänyt valokuvasi Windows Media Player (Windows Media Player),
sinun pitäisi nähdä Philipsin ilmoitusikkuna ruudulla. Jos se ei tule näkyviin, luultavasti
lisäohjelma puuttuu. Voit tarkistaa onko lisäohjelma asennettu kohdasta Control Panel
(Ohjauspaneeli) > Add or Remove Programs (Lisää / Poista sovellus) ja tarkista että
Philips Device Plug-in (Philipsin Laitteen Lisäohjelma) on listalla. Jos ohjelma ei ole
listalla, asenna se uudelleen toimitetulta CD-levyltä.

• Olet saattanut irrottaa laitteen liian aikaisin Windows Media Player (Windows Media
Player) tehdyn kuvien siirron jälkeen. Odota aina Philipsin ilmoitusikkuna viestin tulemista
näkyviin ja sulkeutumista ennen kuin irrotat laitteen.

• Ovatko valokuvasi JPEG formaatissa? Muussa formaatissa olevia valokuvia ei voi siirtää
soittimeen.
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Albumin kuvitusta ei näy GoGear-soittimessa.

1 Varmista, että Internet-välilehden Retrieve additional information (Hae lisätietoja) on
valittu. Näin varmistat, että myös kappaleiden albumin kuvitus päivitetään.

2 Kytke laite ja valitse laitteen ominaisuudet -paneelissa Quality (Laatu) -välilehti ja varmista,
että Convert files as required by this device (Muunna tiedostot laitteen vaatimusten
mukaan) -valintalaatikkoa ei ole valittu.

GoGear soitin jumiutuu.

1 Älä hätäänny jos soitin jumiutuu. Aseta pieni nasta tai muu terävä esine soittimen takana
olevaan palautusreikään. Pidä pohjassa kunnes soitin sammuu.

2 Jos mitään ei tapahdu, lataa akkua ainakin 4 tuntia ja kokeile käynnistää tai resetoida
uudelleen. Jos tämä ei toimi, saatat joutua korjaamaan soittimen Philips Device Manager
(Philipsin laitehallintaohjelmistolla). (Katso lisätietoja tämän käyttöohjeen kohdasta
Soittimen päivittäminen.) 

1

2

Soittimen sisällä oleva sisältö on tallessa eikä häviä.
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Soitin on täynnä ja soittimessa on vähemmän kappaleita kuin odotin.

Soittimessa on kiintolevymuisti kappaleiden tallentamiseen. Tarkista muistin todellinen koko
mallinumerosta. Saatat pystyä tallentamaan enemmän kappaleita soittimeesi jos käytät WMA
64kbs+ formaattia vaihtelevalla bittiarvolla.

+ Tallennuskapasiteetti on laskettu neljä minuuttia kestävien kappaleiden mukaan ja nopeudella 64 kbps (WMA).
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Yleishuolto

Vaurioiden ja toimintahäiriöiden välttäminen:
• Älä altista laitetta lämmityslaitteesta johtuvalle liialliselle lämmölle tai suoralle

auringonvalolle.
• Älä pudota soitinta äläkä pudota mitään sen päälle.
• Älä päästä soitinta uppoamaan veteen. Älä altista kuulokeliitäntää tai paristolokeroa vedelle.

Vesi voi vahingoittaa laitetta.
• Älä käytä mitään alkoholia, ammoniakkia, bentseeniä tai hankausaineita sisältäviä

puhdistusaineita, sillä ne voivat vahingoittaa laitetta.
• Toiminnassa olevat matkapuhelimet soittimen läheisyydessä voivat aiheuttaa häiriöitä.
• Ota tiedostoista varmuuskopiot. Varmista, että säilytät alkuperäiset tiedostot laitteeseen

ladatuista tiedostoista. Philips ei vastaa menetetystä sisällöstä, jos tuote vaurioituu tai
kiintolevyä ei enää voi lukea tai käyttää.

• Vältyt ongelmilta, kun hallitset tiedostoja (esimerkiksi siirtämistä ja poistamista) laitteen
mukana toimitetulla ohjelmistolla.!

Tietoja käyttö- ja säilytyslämpötiloista
• Käytä soitinta aina paikassa, jonka lämpötila on 0-35 ºC (32-95º F).
• Säilytä soitinta aina paikassa, jonka lämpötila on -20-45 ºC (-4-113º F).
• Soittimen akun käyttöikä voi lyhentyä matalissa lämpötiloissa.

Tärkeät turvallisuustiedot
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Kuunteluturvallisuudesta
Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella.
• Kuulokkeiden käyttö suurella äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa kuuloa. Tämä

tuote voi tuottaa ääntä, joka saattaa aiheuttaa kuulonaleneman tavallisilla ihmisillä
jopa minuutin käytön jälkeen. Suuret äänenvoimakkuudet ovat tarkoitettu
henkilöille, joiden kuulo on jo heikentynyt.

• Ääni voi olla petollista. Ajan myötä kuuntelun “mukavuustaso” sopeutuu suurille
äänenvoimakkuuksille. Pitkällisen kuuntelun jälkeen “normaali” äänenvoimakkuus voi itse
asiassa olla lujaa ja kuulolle haitallista. Suojaa kuuloasi säätämällä äänenvoimakkuus
turvalliselle tasolle ennen kuin kuulosi mukautuu suurille äänenvoimakkuuksille.

Turvallisen äänenvoimakkuuden säätäminen:
• Aseta äänenvoimakkuuden säätö alhaiselle tasolle.
• Lisää äänenvoimakkuutta hitaasti kunnes ääni kuuluu miellyttävästi ja kirkkaasti ilman säröä.

Kuuntele kohtuullisen ajan verran:
• Pitkittynyt altistuminen äänelle jopa “turvallisella” tasolla saattaa aiheuttaa kuulonalenemaa.
• Käytä kuulokkeita kohtuullisesti ja pidä taukoja.

Noudata seuraavia ohjeita kuulokkeiden käytön yhteydessä.
• Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisen ajan verran.
• Älä säädä äänenvoimakkuutta sen jälkeen kun kuulosi on sopeutunut kuulokkeille.
• Älä säädä äänenvoimakkuutta niin korkealle, että et kuule ympäristön ääniä.
• Ole varuillasi vaaratilanteissa tai keskeytä kuulokkeiden käyttö.
• Älä käytä kuulokkeita käyttäessäsi moottoriajoneuvoa, pyöräillessäsi, rullalautaillessasi jne.

sillä tämä saattaa aiheuttaa liikennevaaran ja on laitonta monissa maissa.

Tärkeää (malleissa, joihin sisältyy kuulokkeet):
Philipsin äänilaitteet noudattavat säädettyjä äänitehon enimmäisrajoituksia vain
alkuperäismallisilla kuulokkeilla. Jos kuulokkeet on vaihdettava, suosittelemme, että otat
yhteyttä jälleenmyyjään hankkiaksesi alkuperäisiä Philips-kuulokkeita vastaavan mallin.
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Tekijänoikeustiedot

Kaikki mainitut kaupalliset nimet ovat vastaavien valmistajiensa tavaramerkkejä.

Internetja CD-tallenteiden luvaton kopiointi ja jakelu on tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten
sopimusten vastaista.

Kopiosuojatun materiaalin esim. tietokoneohjelmien, tiedostojen, radioja tv-lähetysten ja
äänitallenteiden luvaton kopiointi rikkoo kopiosuojaoikeutta ja on siksi laitonta. Tätä laitetta ei saa
käyttää sellaiseen tarkoitukseen.

Tätä tuotetta suojaavat tietyt Microsoft Corporationin immateriaalioikeudet. Tällaisen tekniikan
käyttö tai levitys tämän tuotteen ulkopuolella on kielletty ilman Microsoftin tai valtuutetun
Microsoft-tytäryhtiön lisenssiä.

Sisällöntuottajat käyttävät tähän laitteeseen sisältyvää, Windows Mediaan perustuvaa digitaalisten
oikeuksien hallintatekniikkaa (WM-DRM) sisältönsä koskemattomuuden suojaamiseen (suojattu
sisältö), jotta niiden immateriaalioikeuksia, tekijänoikeudet mukaan lukien, ei rikottaisi. Tässä
laitteessa käytetään WM-DRM-ohjelmistoa suojatun sisällön toistoon. Jos tämän laitteen WM-
DRM-ohjelmiston turvallisuus vaarantuu, Microsoft saattaa kumota (joko omasta aloitteestaan tai
suojatun sisällön omistajien pyynnöstä) WM-DRM-ohjelmiston oikeuden hankkia uusia
käyttöoikeuksia suojatun sisällön kopiointia, näyttöä ja/tai toistoa varten. Kumoaminen saattaa
myös rajoittaa laitteesi kykyä siirtää, tallentaa, kopioida, näyttää ja/tai toistaa suojattua sisältöä, joka
siihen on tallennettu aikaisemmin. Kumoaminen ei muuta WM-DRM-ohjelmiston kykyä toistaa
suojaamatonta sisältöä. Kumottujen WM-DRM-ohjelmistojen luettelo lähetetään laitteeseen aina,
kun lataat suojatun sisällön käyttöoikeuden Internetistä tai tietokoneelta. Microsoft voi myös
ladata laitteeseesi tällaisen käyttöoikeuden yhteydessä suojatun sisällön omistajien puolesta
kumousluetteloja, jotka saattavat estää laitettasi kopioimasta, näyttämästä ja/tai toistamasta
suojattua sisältöä.

Kumoamisen tapauksessa Philips pyrkii tuomaan saataville ohjelmistopäivityksiä, jotka palauttavat
kokonaan tai osittain laitteen kyvyn siirtää, tallentaa, avata, kopioida, näyttää ja/tai toistaa suojattua
sisältöä. Tällaisten päivitysten tuominen saataville ei kuitenkaan riipu pelkästään Philipsistä. Philips ei
takaa, että tällaisia ohjelmistopäivityksiä on kumoamisen jälkeen saatavissa. Jos päivityksiä ei ole
saatavissa, laitteesi ei pysty siirtämään, tallentamaan, kopioimaan, näyttämään ja/tai toistamaan
suojattua sisältöä - ei myöskään suojattua sisältöä, joka siihen on tallennettu aikaisemmin.
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Lisäksi jos päivityksiä on saatavissa, ne eivät välttämättä takaa, että laitteesi pystyy siirtämään,
tallentamaan, kopioimaan, näyttämään ja/tai toistamaan suojattua sisältöä, joka siihen on tallennettu
aikaisemmin. Joissakin tapauksissa sisällön siirtäminen tietokoneesta voi olla mahdollista. Muissa
tapauksissa joudut mahdollisesti ostamaan aiemmin hankkimasi suojatun sisällön uudelleen.

Yhteenveto: Microsoft, suojatun sisällön omistajat ja suojatun sisällön jakelijat voivat estää sinua
käsittelemästä suojattua sisältöä tai rajoittaa sen käsittelyä. Ne voivat myös kumota laitteesi kyvyn
siirtää, tallentaa, kopioida, näyttää ja/tai toistaa suojattua sisältöä, myös siinä tapauksessa että olet
maksanut sisällöstä ja hankkinut sen itsellesi. Mikään näistä osapuolista ei tarvitse suostumustasi tai
Philipsin suostumusta tai hyväksyntää sille, että ne epäävät, estävät tai muulla tavoin rajoittavat
mahdollisuuttasi käyttää suojattua sisältöä tai kumoavat laitteesi kyvyn siirtää, tallentaa, avata,
kopioida, näyttää ja/tai toistaa suojattua sisältöä. Philips ei takaa, että pystyt siirtämään,
tallentamaan, avaamaan, kopioimaan, näyttämään ja/tai toistamaan suojattua sisältöä.

PlaysForSure, Windows Media ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Tietojen kerääminen

Philips on sitoutunut kehittämään tämän tuotteen laatua ja parantamaan Philipsin käyttäjien
kokemusta. Ymmärtääkseen laitteen käyttöprofiilin laite kerää joitain tietoja/dataa laitteen
pysyvälle muistialueelle. Näitä tietoja käytetään laitetta käyttäessäsi mahdollisesti eteesi
tulevien ongelmien ja virheiden tunnistamiseen ja havaitsemiseen. Tallennettu data sisältää
esimerkiksi musiikkitilassa musiikin soittamisen keston, viritintilassa soittamisen keston, tiedot
siitä, kuinka usein akku on ollut heikkona jne. Tallennettu data ei paljasta laitteessa käytettyä
sisältöä tai mediaa, josta lataaminen on suoritettu. Laitteeseen tallennettu data avataan ja
otetaan käyttöön VAIN, jos käyttäjä palauttaa laitteen Philipsin huoltoon ja AINOASTAAN
helpottamaan virheen etsintää ja estämistä. Tallennettu data tulee antaa käyttäjän saataville
käyttäjän ensimmäisestä pyynnöstä.
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Vanhan tuotteen hävittäminen

Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista ja komponenteista, jotka
voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.

Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.

Ota selvää sähkölaitteille ja elektronisille laitteille tarkoitetusta
kierrätysjärjestelmästä alueellasi.

Noudata paikallisia sääntöjä äläkä hävitä vanhoja tuotteita tavallisen talousjätteen mukana.
Vanhojen tuotteiden hävittäminen oikealla tavalla auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille
mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Muutokset

Muut kuin valmistajan valtuuttamat muutokset voivat mitätöidä käyttäjän käyttöoikeuden
tähän laitteeseen.

Euroopan unionia koskeva ilmoitus

Tämä tuote on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.



58

Tekniset tiedot
Virtalähde 600 mAh Li-ion sisäinen ladattava akku**
Moni-jännitelaturi / adaptori: 4 tuntia täysi lataus; 1 tunti nopea lataus

Mitat 90 x 46 x 9mm

Paino 48g

Kuvaruutu / Näyttö Valkoinen taustavalo LCD, 128 x 160 pikseliä, 65 000 väriä

Ääni Kanavaerotin 35dB

Äänen tasapainoasetukset SRS WOW, Rock, Funk, Tekno,
HipHop, Klassinen, Jazz, Puhuttu
kieli, Mukautettu

Taajuusalue 20-16 000Hz

Signaalikohinasuhde > 82dB

Antoteho (RMS) 2x10mW

Äänentoisto

Soittoaika 20 tuntia**

Pakkaus formaatti MP3 (8-320 kbps ja VBR)
WAV
WMA (32-192 kbps; Näytteenottotaajuus: 8, 11.025, 16,
22.050, 24, 32, 44.1, 48 kHz)

ID3-tagi tuki Albumin otsikko, tyylilaji otsikko, musiikkiraidan otsikko ja
artistin nimi
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Tallennus Media

Sisäänrakennettu muistikapasiteetti SA9100 1 Gt+ Flash-muisti
SA9200 2 Gt+ Flash-muisti

Liittimet Kuulokkeet 3,5mm, USB 2.0++, Philipsin telakkaliitin,
5V DC

Musiikin ja kuvansiirto Windows Media Player 10 avulla

Tiedonsiirto Windowsin Resurssienhallinnan avulla

Järjestelmävaatimukset Windows® XP (SP2 tai uudempi)
Pentium Class 300 MHz prosessori tai uudempi
128Mt RAM
500Mt kiintolevytilaa
Internet yhteys
Microsoft Internet Explorer 6,0 tai uudempi
Näytönohjain
Äänikortti
USB-portti

** Ladattavilla akuilla on vain tietty määrä latauskertoja ja ne on lopulta vaihdettava. Akun käyttöikä ja
latauskertojen määrä vaihtelee käytön ja asetusten mukaan.

+ 1 Mt = miljoona tavua. Käytettävissä oleva tallennuskapasiteetti on pienempi.
1 Gt = miljardi tavua. Käytettävissä oleva tallennuskapasiteetti on pienempi.
Koko muistikapasiteetti ei ole välttämättä käytössä, koska soitin tarvitsee erikseen muistia. 
Tallennuskapasiteetti on laskettu neljä minuuttia kestävien kappaleiden mukaan ja nopeudella 64 kbps (WMA).

++Todellinen siirtonopeus saattaa vaihdella käyttöjärjestelmän ja ohjelmiston määritysten mukaan.
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Sanasto
Albumi Kappaleiden/ valokuvien kokoelma.

Tilannekohtainen Valikko, jossa on nykyiseen tilaan liittyvä suoritettava toiminto/ 
valikko ominaisuus.

Digitaalioikeuksien Tekniikka, jonka avulla suojataan digitaalista sisältöä suojaamalla se
hallinta (DRM) salausavaimella. Valtuutettujen vastaanottajien (tai loppukäyttäjien) on

hankittava lisenssi poistaakseen sisällön lukituksen sen käyttämiseksi.

Navigointipyörä SuperscrollTM -tekniikka joka perustuu pyörän toimintaan, ts.
energiapanos määrittää nopeuden ja hidastumisen.

Tyylilajit Tietty musiikkityyppi tai -laji.

MP3 Äänipakkausmuoto, joka tunnetaan nimellä MPEG-1 Audio Layer 3. 

Valokuva Kuva tai valokuva JPEG-tiedostomuodossa.

Soittolista Lista digitaalimedian sisällöstä.

Soittolista tien Soittolista, joka voidaan luoda soittimelle lisäämällä suosikkikappaleet, 
päällä albumit, esittäjät ja tyylilajit kappaleen soidessa

Musiikin kopioiminen Digitaalimedian kopioiminen CD-levyltä. Sisältö voidaan muuttaa eri
muotoon kopioimisprosessin aikana

Päävalikko Päävalikko, joka on käyttöliittymän puurakenteen yläosassa.
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Sampleri Ääniraitojen esikatselutila, joka soittaa eri kappaleiden lyhyitä pätkiä.

Kuviointi Käyttöliittymä, joka tarjoaa vaihtoehtoisen ulkomuodon ja mukautetun
toimivuuden.

Kappaleet Yksittäinen raita tai erillinen audiosisällön osa.

SuperscrollTM Philips tavaramerkki. Käyttöliittymän navigointitoiminto, joka nopeuttaa
pitkien luetteloiden selaamista.

Synkronointi Digitaalisten mediatiedostojen ylläpito kannettavalla laitteella. Perustuu
käyttäjän määrittämiin sääntöihin. Saattaa vaatia digitaalisten
mediatiedostojen kopioimista tietokoneelta laitteelle, tietojen päivittämistä
laitteella tai tiedostojen poistamista laitteelta.

EsikatselukuvakePääkuvan pieni versio, jota käytetään indeksointiin ja selaamiseen.

Otsikko Digitaalisen median sisällön suurin yksikkö. CD-levylle tämä voi olla CD:n
nimi.

Pystysuora Ohjainnäppäimet, joilla selataan luetteloa ylös/alas.
kosketusviiva

WAV Digitaalisen median tiedostomuoto äänen tallentamista varten.

Windows Media Windows Media -muotoa oleva äänitiedosto. Tiedoston äänisisältö on
Audio (WMA) suojattu Windows Media Audio -pakkauksenhallinnalla.
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PHILIPS pidättää oikeuden tehdä suunnittelun ja spesifikaation muutoksia laitteen
parantamiseksi ilman etukäteen annettavaa ilmoitusta.
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