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Turvallisuusohjeet

1. Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen Sansa-laitteen käyttöä.

2. Lue tämä opas kokonaan virheettömän käytön takaamiseksi.

3. Säilytä käyttöopas seuraavia käyttökertoja varten.

4. Älä käytä kuulokkeita ajon, pyöräilyn tai moottoriajoneuvojen käytön 
aikana. Se voi aiheuttaa liikennevaaran ja joillakin alueilla se voi olla lain 
vastaista. Musiikin soitto kuulokkeisiin kovalla äänenvoimakkuudella voi 
olla myös vaarallista kävelyn tai muiden toimintojen aikana. Käyttäjän on 
oltava erittäin varovainen ja mahdollisesti vaarallisissa tilanteissa laitteen 
käyttö on keskeytettävä.

5. Vältä kuulokkeiden käyttöä korkealla äänenvoimakkuudella. Korvalääkärit 
eivät suosittele jatkuvalle ja voimakkaalle musiikille altistumista. Pidä 
äänenvoimakkuus kohtuullisena niin, että kuulet paremmin ulkoisia ääniä 
ja otat huomioon ympärilläsi olevat henkilöt.

6. Pidä soitin kaukana pesualtaista, juomista, ammeista, suihkuista, 
vesisateelta ja muista kosteuslähteistä. Kosteus sähkölaitteissa voi 
aiheuttaa sähköiskun.

7. Älä pura, hajota, aiheuta oikosulkuja tai polta paristoa, sillä se voi aiheuttaa 
tulipaloja, vammoja, palovahinkoja tai muita vaaroja.

8. Seuraa seuraavia ohjeita soittimen moitteettoman toiminnan takaamiseksi 
pitkään:

 •  Puhdista soitin samalla pehmeällä ja nukkaamattomalla kankaalla, 
jota käytät silmälasien puhdistukseen.

 •  Älä anna lastesi käyttää soitinta ilman valvontaa.

 •  Älä koskaan liitä mitään liitintä voimalla soittimen portteihin tai 
tietokoneeseen. Varmita, että liittimet ovat yhdenmukaisia muodoltaan 
ja kooltaan ennen niiden liittämistä.
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Johdanto

Onnettelumme SanDisk Sansa c200 -soittimen hankinnan johdosta.

SanDisk Sansa c200 on korkealuokkainen kannettava digitaalien audiosoitin 
kuvaselaimella, FM-radiolla ja ääninauhoittimella sekä mikro-SD -paikalla. 
Sansa c200 mahdollistaa MP3-, WMA-, ja varmojen WMA-audiotiedostojen 
soiton. Se näytää myös valokuvatiedostoja, jotka voidaan siirtää soittimeen 
Sansa Media Converter -ohjelman avulla. Voit myös kuunnella FM-
radiolähetyksiä, nauhoittaa ääntä ja nauhoittaa FM-radiolähetyksiä. Tämän 
lisäksi voit käyttää mikro-SD -paikkaa tallennustilan laajentamiseksi ja/tai 
siirtääksesi tiedostoja microSD™ -korttien avulla.

Ominaisuudet

• Digitaalinen audiosoitin – tukee MP3-, WAV-, WMA- ja varmoja WMA-
tiedostotyyppejä.

• LCD-värinäyttö

• Valokuvaselain – esittää kuvia ja tarjoaa kuvaesitystoiminnon.

• FM-radio – sisältää integroidun FM-radion suorien FM-radiolähetyksien 
kuunteluun.

• Ääninauhoitin – tukee äänen nauhoitustoimintoa sisäänrakennetulla 
mikrofonilla.

• FM-radioohjelmien nauhoitus – tukee FM-radion nauhoitustoimintoa 
radiomusiikin tai radio-ohjelmien myöhempää soittoa varten.

• Digitaalinen taajuuskorjain – tukee 5 taajuuskorjaintyyppiä: Normaali, 
Rock, Jazz, Classic, Pop, ja yksi käyttäjäkohtainen.

• Sisäinen muisti – mahdollistaa tietojen tallennuksen sisäiseen muistiin 
USB-asemana.

• microSD paikka – mahdollistaa muistikapasiteetin laajentamisen 
ja microSD-korttien lukemisen.
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Näytön kuvaus

1. Kappalenumero: näyttää käynnissä oleva kappalenumero ja kappaleiden 
kokonaislukumäärä.

2. Artistin nimi: näyttää käynnissä olevan kappaleen artistin nimen.

3. Kappaleen nimi: näyttää käynnissä olevan kappaleen nimen.

4. Kappaleen ajastin: näyttää käynnissä olevan kappaleen ajastimen.

5. Toisto: osoittaa toistotoiminnon aktivoinnista.

6. Sekasoitto: osoittaa sekasoittotoiminnon aktivoinnista.

7. Play/Pause/Stop (Käynnistä/Keskeytä/Ylös): näyttää musiikki- tai 
äänitiedostojen soittotilan.

8. Paristo: osoittaa pariston tilan.

Pakkauksen sisältö

Poista Sansa c200 -laite pakkauksesta ja tarkista, että se sisältää seuraavat 
osat.
Sansa c200 -digitaalinen audiosoitin
Kuulokkeet
USB-kaapeli
Käyttöopas- ja ohjelma-CD
Pikaopas
Kiinnitysnaru
1 litiumioniparisto
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Käyttöönotto

Yleiskatsaus
1. Volume Up/Down: Äänenvoimakkuus ylös/alas

2. Hihnan reikä: Kiinnitysnarun liitäntä.

3. Kuulokkeiden portti: Liitä kuulokkeet tähän kuunnellaksesi soitinta.

4. MIC: Sisäinen mikrofoni

5. Hold-kytkin: Liu‘uta lukitaksesi (oranssiväri) tai vapauttaaksesi ohjaimet.

6. Näyttöikkuna: Lue tästä tila ja tiedot.

7. Valintapainike: Paina kohdan valitsemiseksi.

8. Play/Pause/Up: Paina siirtyäksesi ylöspäin, keskeyttääksesi tai 
jatkaaksesi soittoa.

9. Previous/Rewind: Paina siirtyäksesi edelliseen kappaleeseen tai liikuta 
vasemmalle, paina ja pidä alhaalla kelataksesi taaksepäin.

10. Down/Option menu: Paina siirtyäksesi alas tai valintavalikkoon.

11. Next/Forward: Paina siirtyäksesi seuraavaan kappaleeseen tai liikuta 
oikealle, paina ja pidä alhaalla kelataksesi eteenpäin.

12. Power/Menu: Paina ja pidä alhaalla käynnistääksesi/sammuttaaksesi, 
paina siirtyäksesi valikkoon.

13. Liitosportti: Kytke liitoskaapeli tähän.

Pariston asennus tai vaihto

Sansa c200 -laite saa virtaa ladattavasta litiumioniparistosta. Asenna tai 
vaihda paristo paikantamalla soittimen takana oleva paristokotelo, paina 
paristokotelon kannen liuskaa ja poista se. Suuntaa ja aseta paristo kotelon 
sisällä olevan kuvakkeen mukaisesti.
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Hold-painike

Sansa c200 -laitteen Hold-kytkin sijaitsee laitteen sivussa, ja sitä käytetään 
vahingollisen käytön estämiseen. Kun Hold-kytkin on siirretty lukitusasentoon, 
kaikki toimintopainikkeet poistuvat käytöstä. Sansa c200 -laitteen painikkeet 
eivät toimi Hold-kytkimen ollessa päällä (oranssin värinen).

Rec-painike

Sansa c200 -laitteen nauhoituspainike sijaitsee laitteen etuosassa ja sitä 
käytetään mic-nauhoitustoiminnon aktivoimiseen. Paina painiketta 2 sekunnin 
ajan ja vapauta se nauhoituksen käynnistämiseksi. Paina sitten keskellä 
olevaa hopeista painiketta lopettaaksesi nauhoituksen.

Järjestelmän vähimmäisvaatimukset

Windows XP SP1
Windows Media Player 10
Intel Pentium class PC tai suurempi
CD-ROM -asema.
USB 2.0 -portti nopeaa siirtoa varten.

Kytkentä ja siirto

Kytkentä tietokoneeseen
1. Kytke pieni USB-kaapelin liitin tietokoneen USB-porttiin ja liitä sitten 

suurempi kaapeliliitin Sansa c200 -porttiin.

2. Kun laite on kytketty tietokoneeseen, käyttöjärjestelmä havaitsee sen 
automaattisesti ja se näkyy lisäasemana “Sansa c200”.
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Sansa Media Converter

Sansa Media Converter -ohjelmaa tulee käyttää valokuvien siirtoon Sansa 
c200 -laitteeseen. Aseta SanDisk CD ja valitse Sansa Media Converter 
asentaaksesi sen tietokoneeseen. Voit tällöin ladata henkilökohtaisia valokuvia 
Sansa c200 -laitteeseen käyttämällä Sansa Media Converter -ohjelmaa.

Tuetut mediatyypit
Vakiot kuvatiedostot: JPEG, TIFF, PNG, BMP, GIF.

Valokuvien siirto

Valokuvien siirto Sansa c200 -laitteeseen:
1. Avaa Sansa Media Converter tietokoneella

2. Liitä Sansa c200 tietokoneeseen.

Havaittu Sansa c200 näyttää käytettävän tilan ja laitteen kokonaistilan. Jos 
useampia laitteita kytketään, ainoastaan ensimmäistä tuetaan.

3. Lisää mediatiedostot, jotka haluat muuntaa ja siirtää laitteeseen.

4. Paina “Convert” (Muunna) painiketta käynnistääksesi muuntoprosessin 
ja siirrä kaikki tiedostot valittuun mediaikkunaan ja tulosta ne käyttämällä 
jokaisen mediatyypin kohdalla parametriasetusta. Muunnon tilaruutu tulee 
näkyviin näyttäen mitä tiedostoa(-ja) muunnetaan ja kyseisen tiedoston 
prosentteina muiden tiedostojen ohella.



10

Musiikin siirto

Musiikin siirto Sansa c200 -laitteeseen:
1. Liitä Sansa c200 tietokoneeseen.

2. Vedä ja päästä tiedostoja tietokoneesta Sansa c200 -laitteeseen 
musiikkiohjelmia käyttäen tiedostojen siirtoon/synkronisointiin.

3. MTP-tilassa voidaan tiedostot vetää mediatiedostoon edellyttäen, että 
tiedostot ovat WMA tai MP3 muodossa. Muutoin ne voidaan vetää 
tietokansioon (kyseiset tiedostot eivät näy soittimessa).

4. MSC-tilassa tiedostot/kansiot voidaan vetää/kopioida laitteeseen.

Tiedostojen poisto

Kun soittimesi on liitetty tietokoneeseen, voit käyttää tietokoneen 
käyttöjärjestelmän tiedostoselainta soittimen kaikkien tiedostojen näkemiseen 
ja niiden poistamiseen.

Tiedostojen synkronisointi

Eri ohjelmapakkauksia on saatavilla laitteen kappaleiden synkronisointiin. 
Katso erityisiä ohjelmapakkauksen ohjeita.

Sandisk Sansa C200:n turvallinen poisto tietokoneesta

Tiedostojen hallinnan ja ohjelmistojen päivityksen jälkeen tulee suorittaa 
seuraavia ohjeita Sansa c200 -laitteen poistamiseksi turvallisesti:
1. Napsauta tehtäväpalkissa MTP Media Player -kuvaketta MTP-tilassa tai 

Safely Remove Hardware -kuvaketta MSD-tilassa.

2. Odota kunnes „Safe to Remove Hardware“ (turvallinen laitteen poisto) 
-viesti tulee näkyviin.

3. Voit nyt irrottaa soittimen tietokoneesta.
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Peruskäyttö

Käynnistys
Paina ja pidä alhaalla Power/Menu -painiketta ja näet LCD-näytössä ensin 
SanDiskin näytön säästäjän ja sen jälkeen päävalikon.

Päävalikko
Musiikki
FM-radio
Ääni
Valokuva
Settings (Asetukset)

Selauspainikkeiden käyttö

Käytä selauspainikkeita, jotka on kuvattu kohdassa “Käyttöönotto”, valikkojen 
selaukseen, musiikin soittamiseen, FM-radion kuuntelemiseen, äänen 
nauhoitukseen ja valokuvien selaukseen.

Sammutus

Paina Power-painiketta ja pidä sitä alhaalla kaksi sekuntia tai kunnes näyttö 
sammuu.
Musiikkitila Musiikki/Ääni/FM-soitto
1. Soittimeen tallennetun musiikin, nauhoitetun FM-radion tai äänen 

soittoamiseksi paina Menu (valikko) -painiketta ja valitse musiikkivalikko. 
FM- ja äänitiedostot sijaitsevat kohdassa “Nauhoitukset”.

2. Selaa valikkovalintoja, korosta haluamasi kappale tai tiedosto, ja paina 
valintapainiketta käynnistääksesi soiton.

3. Paina oikeaa painiketta siirtyäksesi seuraavaan ääneen tai paina ja pidä 
alhaalla eteenpäinkelauspainiketta.

4. Paina vasenta painiketta palataksesi äänen alkuun ja paina vasenta 
kahdesti palataksesi edelliseen ääneen. Paina ja pidä alhaalla vasenta 
kelataksesi taaksepäin.



12

Toistotilan asetus

1. Paina soittotilassa alapainiketta siirtyäksesi musiikkivalintaan.

2. Paina alapainiketta korostaaksesi Repeat (Toista).

3. Paina valintapainiketta tai oikeaa painiketta valitaksesi valinnan:

Off: Ei kappaleiden toistoa

One (Yksi): Toistaa käynnissä olevan kappaleen

All (Kaikki): Toistaa kaikki valitut kappaleet

Sekasoittotilan asetus

1. Paina soittotilassa alapainiketta siirtyäksesi musiikkivalintaan.

2. Paina alapainiketta korostaaksesi Shuffl e (sekasoitto).

3. Paina valintapainiketta tai oikeaa painiketta sekasoiton kytkemiseksi On 
(päälle) tai Off (pois päältä).

Taajuuskorjaimen asetus

Sansa c200 -laitteessa on 5 taajuuskorjaintyyppiä: Normaali, Rock, Jazz, 
Classic, Pop ja yksi käyttäjäkohtainen käyttäjien musiikin kuuntelun 
optimoimiseksi ja henkilökohtaisten tarpeiden tai tapojen tyydyttämiseksi.
1. Paina soittotilassa alapainiketta siirtyäksesi musiikkivalintaan.

2. Paina alapainiketta korostaaksesi Equalizer (Taajuuskorjain).

3. Paina valintapainiketta tai oikeaa painiketta siirtyäksesi taajuuskorjaimen 
valintaan.

4. Paina ylä- tai alapainiketta halutun taajuuskorjaimen tyypin valitsemiseksi 
ja paina sitten Select (valitse) tai oikeaa painiketta.

5. Paina Custom EQ -kohdassa ylä- ja alapainikkeita taajuuskaistan 
parametrien säätöön, käytä oikeaa ja vasenta painiketta eri kaistojen 
vaihtoon.
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Kappaleiden lisääminen Go-luetteloon

1. Paina soittotilassa alapainiketta siirtyäksesi musiikkivalintaan.

2. Paina alapainiketta korostaaksesi All to Golist (Lisää Go-luetteloon).

3. Paina alapainiketta tai oikeaa painiketta kappaleen lisäämiseksi Go-
luetteloon.

Kappaleiden poisto Go-luettelosta

1. Paina Menu (valikko) -painiketta siirtyäksesi valikkoon ja valitse Settings 
(asetukset) -valikko

2. Valitse Playback (Soitto) Settings (Asetukset) -valikossa

3. Korosta Clear Favorites (Poista suosikit) kohdassa Playback (Soitto), 
paina sitten Select (Valitse) tai oikeaa painiketta poistaaksesi kappaleita 
Go-luettelosta.

Valokuvatila

Valokuvien katselu
1. Voit katsella soittimeen tallennettuja valokuvia painamalla Menu (Valikko) 

-painiketta ja valitsemalla päävalikossa Photo (Valokuva).

2. Valitse View All (Näytä kaikki) ja sen jälkeen kuva, jonka haluat nähdä

3. Paina oikeaa painiketta seuraavan kucan katselemiseksi tai paina vasenta 
painiketta nähdäksesi edellisen kuvan.

4. Paina Menu (Valikko) -painiketta poistuaksesi kuvien katselutilasta
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Kuvaesitys

Voit käynnistää kuvaesityksen painamalla Menu (Valikko) -painiketta ja valitse 
päävalikossa Photo (Valokuva). Valitse sitten Starts Slideshow (Käynnistä 
kuvaesitys).

Valokuvavalinnat
1. Aseta valokuvavalinnat valitsemalla Photo Options (Valokuvavalinnat) 

Photo-valikossa.

2. Korosta Ramdom (Seka) ja paina alapainiketta tai oikeaa painiketta 
valitaksesi Random On (päällä) tai Random Off (pois).

3. Korosta Loop (Kierto) ja paina alapainiketta tai oikeaa painiketta valitaksesi 
Loop On (päällä) tai Loop Off (pois).

4. Korosta kesto ja paina alas tai oikeaa painiketta valitaksesi jokaisen 
kappaleen ajan.

Radiotila

FM-radiotila
1. Kuunnellaksesi radiolähetystä, valitse päävalikossa Radio.

2. Kun näytölle ilmestyy radiotaajuus, paina vasenta tai oikeaa painiketta 
säätääksesi ja etsiäksesi haluamasi taajuuden.

3. Paina ja pidä alhaalla oikeaa tai vasenta painiketta selataksesi 
radioasemia.
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FM-esiasetus

1. Asettaaksesi radiovalinnat paina alapainiketta radiotilassa.

2. Valitse lisää tämä esiasetettu taajuus. Tallenna taajuus esiasetuksiin.

3. Valitse poista esiasetettu taajuus. Poista taajuus esiasetuksista.

4. Valitse näytä kaikki esiasetetut taajuudet. Näytä kaikki taajuudet.

5. Valitse Scan (Selaa) tallentaaksesi automaattisesti saatavilla olevat 
radioasemat esiasetuksiin. Tämä toiminto poistaa kaikki aikaisemmin 
asetetut esiasetukset.

Radiolähetyksen nauhoitus

1. Nauhoittaaksesi radiolähetystä paina alapainiketta radiotilassa siirtyäksesi 
radiovalintoihin.

2. Valitse Record Now (Nauhoita nyt) radiovalinnoista tai soittimen sivulla 
oleva nauhoituspainike voi käynnistää nauhoituksen heti.

3. Paina vasenta tai oikeaa painiketta valitaksesi nauhoituksen keston.

4. Paina valintapainiketta lopettaaksesi nauhoituksen.

Nauhoitustila

Äänentallennus
Sansa c200 -laitteessa on sisäänrakennettu mikrofoni äänen nauhoitukseen. 
Voit käyttää sitä oman äänen, haastattelun tai puheen nauhoitukseen. 
Käyttääksesi äänen nauhoitustoimintoa toimi seuraavasti.
1. Valitse Voice (Ääni) päävalikossa

2. Paina painiketta nauhoituksen aloittamiseksi – soittimen sivulla oleva 
nauhoituspainike voi käynnistää nauhoituksen heti.

3. Paina Play/Pause/Up (Käynnistä/Keskeytä/Ylös) -painiketta  lopettaaksesi 
nauhoituksen.

4. Äänen nauhoitus voidaan kuunnella musiikkitilan ohjeita noudattaen.
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Asetustila

Sansa c200’s -asetus voidaan säätää käyttäjäkohtaisten tarpeiden mukaan.

Näytön taustavalon asetus

Näytön taustavalon ajastimen ohjelmointi voi säästää virtaa. Kun laite on käynyt 
tyhjillään muutamia sekunteja, laite käynnistää taustavalon ajastusohjelman 
automaattisesti ja sammuttaa taustavalon, voit painaa mitä tahansa painiketta 
sen uudelleen sytyttämiseksi.
1. Valitse päävalikosta Settings (Asetukset) -valikkoa.

2. Valitse Display (Näyttö)

3. Valitse Backlight (Taustavalo)

4. Valitse halumasi Backlight timer (Taustavalon ajastin) asetus.

Näytön kontrastin asetus

Säädä näytön kontrasti parempaa näyttöä varten eri valo-olosuhteissa.
1. Valitse päävalikosta Settings (Asetukset) -valikkoa.

2. Valitse Display (Näyttö)

3. Valitse Contrast (Kontrasti)

4. Paina vasenta ja oikeaa painiketta asettaaksesi näytön kontrastitason

Kielen asetus

1. Valitse päävalikosta Settings (Asetukset) -valikkoa.

2. Valitse Language (Kieli)

3. Valitse haluamasi kieli.
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Lähtöasetuksien palautus

1. Valitse päävalikosta Settings (Asetukset) -valikkoa.

2. Valitse Reset All (Palauta kaikki)

3. Valitse Save to reset to factory settings (Tallenna palauttaaksesi 
oletusasetukset) tai Cancel (Peruuta) peruuttaaksesi palautuksen.

Laitetiedot

1. Valitse päävalikosta Settings (Asetukset) -valikkoa.

2. Valitse System Info (Järjestelmätiedot)

3. Voi lukea laitetiedot näytöltä.

Automaattinen sammutus tai uniajastin

Voit asettaa ajastimen asetuksessa Auto Power Off (automaattinen 
sammutus) sammuttamaan Sansa c200 -laitteen automaattisesti sen soiton 
tai nauhoituksen tiettynä ajankohtana.
1. Valitse päävalikosta Settings (Asetukset) -valikkoa.

2. Valitse Power (Teho).

3. Valitse Auto Power off (Automaattinen sammutus) tai Sleep (uniajastin)

4. Valitse haluamasi asetus.
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USB-tilan asetus

1. Valitse päävalikosta Settings (Asetukset) -valikkoa.

2. Valitse USB

3. Voit valita AutoDetect tai MSC-tilan.

Huom. AutoDetect -tilan oletus on MTP-tila. MTP-tila tukee vain Windows 
Media Player 10 -ohjelmaa. Sinun tulee käyttää MTP-tilaa musiikkitiedostojen 
synkronisoimiseen Windows Media Player 10 -ohjelmaa käyttäen optimaalisen 
järjestelmän toiminnan saavuttamiseksi.

Vinkkejä, FAQ, ja vianmääritys

Tästä luvusta löydät vastaukset yleisimpiin soitinta koskeviin kysymyksiin.

FAQ-useinkysyttyä

Kysymys: Miten tiedostot kopioidaan Sansa MP3 -soittimeen?
Vastaus: Tiedostojen kopiointi Sansa c200 -soittimeen MSC-tilassa tapahtuu 
aivan kuten tiedostojen kopiointi kovalevylle.

Kysymys: Mitä tiedostoformaatteja Sansa c200 -soitin tukee?
Vastaus: Sansa MP3-soitin tukee formaatteja MP3, WAV, WMA, varma WMA. 
Kaikki muut formaatit tulee muuntaa kyseisiin formaatteihin ennen niiden 
siirtoa Sansa c200 -laitteeseen.

Kysymys: Mikä on MTP?
Vastaus: Media Transfer Protocol (MTP) on uusi Microsoftin kehittämä 
protokolla ja asemaryhmä kannettavien laitteiden liittämiseen Windows XP 
-tietokoneesaan ja digitaalisen median synkronisoimiseen kyseisten laitteiden 
välillä.
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Kysymys: Jotkut musiikkitiedostoista on soittimessa mutta niitä ei 
voi soittaa. Kun valitsen ne, toinen kappale alkaa soimaan. Mikä on 
vikana?
Vastaus: Voi olla, ettet ole hankkinut oikeutta soittaa kyseistä kappaletta 
lisälaitteessa. Voi testata tämän yrittämällä soittaa kappaletta, jonka olet 
kopioinut vanhemmasta CD-levystä ja muuttanut MP3-formaattiin. Jos voit 
soittaa kyseisen kappaleen, mutta et edelleenkään toista kappaletta, tulee 
sinun hankkia oikeus sen soittamiseen.

Kysymys: Miksi ohjelmistoa pitäisi päivittää?
Vastaus: Sinun tulee aina päivittää soitin viimeisimmällä ohjelmistolla, jotta se 
toimisi oikein ja jotta siinä olisi kaikki viimeisimmät ominaisuudet.

Kysymys: Miten kopioin CD:n soittimeen?
Vastaus: Sinun tulee ensin kopioida CD ohjelmalla kuten Windows Media 
Player. Kun kappaleet on tietokoneessa voit kopioida ja liittää kappaleet 
soittimeen tai käyttää WMP:tä niiden synkronisointiin.

Kysymys: Miten voin käyttää ei-tuettuja tiedostoja mp3-soittimessa?
Vastaus: Ensin sinun tulee muuntaa kappaleet tuettuun formaattiin. Sen 
jälkeen voit siirtää kappaleet soittimeen normaalilla tavalla, joko kopioimalla 
ja liittämällä tai siirtämällä.

Kysymys: Miten vedän tiedostoja soittimeen MTP-tilassa?
Vastaus: MTP-tilassa voidaan tiedostot vetää mediatiedostoon edellyttäen, 
että tiedostot ovat WAV tai MP3 muodossa. Muutoin ne voidaan vetää 
tietokansioon (kyseiset tiedostot eivät näy soittimessa). Vaihtoehtoisesti 
voidaan soitin kytkeä MSC-tilaan, jonka jälkeen tiedostot voidaan vetää/
kopioida hakemistoon.

Kysymys: Sopiiko soitin podcast-ohjelmiin?
Vastaus: Edellyttäen, että podcast-ohjelmat ovat mp3-formaatissa ja niiden 
bittinopeus (32-320 kbps) on sopiva, soitin voi soittaa kyseisiä tiedostoja.

Kysymys: Miksi soitin ilmoittaa artistin/levyn tuntemattomaksi?
Vastaus: Yleensä näin tapahtuu koska ID3-tiedoissa ei ole tietoja. Napsauta 
tietokoneessa oikealla painikkeella kappaletta ja valitse Properties 
(Ominaisuudet), sitten Summary (Yhteenveto) ja napsauta Advanced 
(Edistynyt). Voit syöttää näin tiedot, kuten artistin, levyn, kappalenimen, 
kappalenumeron, tyylin ja vuoden.
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Huolto- ja takuutiedot

Tässä luvussa on tietoa soittimen tukipalveluista ja takuun ehdoista.

Tekninen palvelu

Ennen kuin otat yhteyttä tekniseen tukeen, suosittelemme osion Vinkkejä, 
FAQ, ja vianmääritys lukemista.

Jos sinulla on kysymyksiä soittimen käyttöön tai ominaisuuksiin liittyen, soita 
SanDiskin tekniseen tukeen numeroon 1-866-SanDisk (1-866-726-3475), 
tai täytä verkossa oleva pyyntölomake osoitteessa http://www.sandisk.com/
retail/support.asp.

Jos sinulla on kysymyksiä yhtiökumppaniemme palveluista, soita heidän 
tekniseen tukipalveluihin.

Kun otat meihin yhteyttä, ilmoita meille mahdollisimman paljon 
pakkausmateriaalissa olevaa tietoa. Näin voimme auttaa nopeammmin.

Harjoitustila

Voit myös käydä nettisivuillamme http://www.sandisk.com saadaksesi lisää 
tietoa soittimestasi sekä muista SanDisk-tuotteista.

Kahden vuoden rajoitettu Sandisk-takuu

Tämä takuu ei koske kolmannen osapuolen tuotteen tai siällön mukana tulevia 
ohjelmia. Käyttäjällä on vastuu kaikista huolloista ja korjauksista. Tämä takuu 
on myönnetty alkuperäiselle käyttäjälle, joka hankkii tuotteen SanDiskiltä 
tai valtuutetulta jälleenmyyjältä. Takuuta ei voi siirtää toiselle henkilölle. 
Takuu voi vaatia todistetta hankinnasta. SanDisk ei ota vastuuta mistään 
toimintahäiriöstä tai viasta, jonka on aiheuttanut kolmannen osapuolen tuote 
tai komponentti, valtuutettu tai ei. Tämä takuu ei koske kolmannen osapuolen 
tuotteen mukana toimittamia ohjelmia. Käyttäjällä on vastuu kaikista ohjelmiin 
liittyvistä huolloista ja korjauksista. Tämä takuu raukeaa, jos tuotetta ei 
käytetä ohjeiden mukaisesti tai jos se vaurioituu virheellisen asennuksen, 
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väärinkäytön, valtuuttamattoman korjauksen, muunnoksen tai onnettomuuden 
seurauksena.

Ota tarvittaessa yhteyttä SanDiskin takuupalveluun numeroon 1-866-SanDisk 
tai sähköpostitse osoitteeseen:support@SanDisk.com. Tuote tulee palauttaa 
kestävässä pakkauksessa, ja rahtausmaksu maksettuna SanDiskin ohjeiden 
mukaan. Sinun tulee saada lähetyksen vahvistusnumero, jota SanDisk voi 
pyytää sinulta. SanDisk voi halutessaan korjata tai vaihtaa tuotteen uuteen 
tilavuudelta ja toimivuudelta samanlaiseen tai suurempaan tuotteeseen tai 
korvata tuotteen ostohinnan käyttäjälle. Vaihdetun tuotteen takuu on voimassa 
alkuperäisen tuotteen takuun jäljelle jäävän ajan verran. TÄMÄ MUODOSTAA 
SANDISKIN KOKO VASTUUVELVOLLISUUDEN JA KÄYTTÄJÄN 
YKSINOMAISEN KORJAUKSEN TAKUUN RIKKOMISEN YHTEYDESSÄ.

SanDiskin takuu ei korvaa, eikä yhtiö ota vastuuta, minkään tuotteen sisältämien 
tietojen menetystä (mukaan lukien palautetut tuotteet), menetyksen syytä 
huomioonottamatta. SanDiskin tuotteiden takuu ei kata toimintahäiriöitä. 
SanDiskin tuotteita ei saa käyttää elämää ylläpitävissä järjestelmissä tai muissa 
laitteissa, joissa vioittuminen voi aiheuttaa henkilvammoja tai kuoleman. 
Tämä takuu myöntää käyttäjälle lailliset oikeudet, käyttäjällä voi olla muitakin 
jurisdiktioalueista riippuvia oikeuksia.

EDELLINEN TAKUU ON SANDISKIN AINOA TAKUU. SANDISK KIELTÄÄ 
KAIKKI MUUT VÄLITTÖMÄT JA VÄLILLISET TAKUUT SOVELLETTAVAN LAIN 
SALLIVASSA MÄÄRÄSSÄ. VÄLILLISET ERITYISEEN TARKOITUKSEEN 
TARKOITETUT KAUPALLISET JA KELVOLLISUUSTAKUUT ON 
RAJOITETTU SUORAN TAKUUN VOIMASSAOLOON. KAIKKI 
JURISDIKTIOALUEET EIVÄT SALLI RAJOITUSTA VÄLILLISEN TAKUUN 
KESTOON, YLLÄ MAINITTU RAJOITUS EI TÄLLÖIN KOSKE SINUA. 
SANDISK TAI SEN MUU TYTÄRYHTIÖ EI OTA MISSÄÄN TAPAUKSESSA 
VASTUUTA VÄITTÖMISTÄ, VÄLILLISISTÄ, TAI SEURAAMUKSELLISISTA 
VAHINGOISTA, TALOUDELLISISTA TAPPIOISTA TAI TIETOJEN TAI KUVIEN 
MENETYKSESTÄ, VAIKKA SANDISKIA ON VAROITETTU KYSEISTEN 
VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. JOTKUT JURISDIKTIOALUEET 
EIVÄT SALLI VAHINGOLLISTEN TAI SEURAAMUKSELLISTEN VAHINKOJEN 
POISTOA TAI RAJOITUSTA TAKUUN PIIRISSÄ, YLLÄ MAINITTU RAJOITUS 
EI TÄLLÖIN KOSKE SINUA. SANDISKIN KORVAUSVELVOLLISUUS EI 
MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ TUOTTEEN HANKINTAHINTAA.
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SanDisk, SanDisk logo ja Store Your World In Ours ovat SanDisk Corporationin 
tuotemerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Sansa, 
TrustedFlash™, ja gruvi ovat SanDisk Corporationin tuotemerkkejä. SD ja 
microSD ovat tuotemerkkejä. PlaysForSure -logo on Microsoft Corporationin 
tuotemerkki tai Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa rekisteröity tuotemerkki. 
Liquidmetal on Liquidmetal Technologies, Inc:in rekisteröity tuotemerkki. Muut 
tässä asiakirjassa mainitut nimet ovat ainoastaan tunnistusta varten ja ne 
voivat olla vastaavien omistajien tuotemerkkejä.

© 2006 SanDisk Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Valmistettu 
Kiinassa.

ILMOITUS KÄYTTÄJÄLLE:
Tämä tuote on suojattu tietyillä Microsoft Corporationin intellektuaalisilla 
omistusoikeuksilla. Kyseisen teknologian käyttö tai jako tämän tuotteen 
ulkopuolella on kiellettyä ilman Microsoftin tai valtuutetun Microsoftin 
tytäryhtiön lisenssiä.

Sisällön toimittajat käyttävät digitaalista oikeuksien hallintateknologiaa 
tämän laitteen Windows Media-sisältöön (“WM-DRM”) suojatakseen sisälllön 
koskemattomuuden (“Secure Content”) niin, että heidän intellektuaalista 
omaisuutta, mukaan lukien tekijänoikeus, ei väärinkäytetä sisältöön 
liittyen. Tämä laite käyttää WM-DRM -ohjelmaa Secure Contentin (“WM-
DRM Software”) käynnistämiseen. Jos tämän laitteen WM-DRM -ohjelman 
turvallisuus on vaarannettu, Secure Contentin (“Secure Content Owners”) 
omistajat voivat pyytää, että Microsoft kumoaa WM-DRM -ohjelman oikeudet 
saada uusia Secure Contentin lisenssejä sen kopioimiseen, näyttöön ja/
tai käyttöön. Kumoaminen ei muuta WM-DRM -ohjelman kykyä käyttää 
suojaamatonta sisältöä. Luettelo kumotusta WM-DRM -ohjelmasta lähetetään 
laitteeseesi kun lataat lisenssin Secure Contentille Internetistä tai tietokoneelta. 
Microsoft, voi yhdessä lisessin yhtedessä ladata myös kumoamisluettelot 
laitteeseesi Secure Contentin omistajien puolesta.
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Loppukäyttäjän lisenssisopimus

SANDISK YHTIÖN LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS
ÄLÄ KÄYTÄ TAI LATAA TÄTÄ OHJELMISTOA ennen kuin olet lukenut 
huolellisesti seuraavat ehdot ja edellytykset. Tuotteen mukana toimitettu 
ohjelmisto, tietokoneohjelmat, laitteiden ajurit, data tai tiedot (“Ohjelmisto”) 
tarjotaan käyttäjälle tämän loppukäyttäjän lisenssisopimuksen ehtojen ja 
edellytyksien mukaisesti, ja lisäehtoja ja -edellytyksiä voidaan soveltaa 
käyttäjän ja SanDiskin kolmennen osapuolen lisenssin myöntäjän välisessä 
sopimuksessa. Lataamalla, asentamalla ja käyttämällä kyseistä Ohjelmistoa 
hyväksyt kaikki tämän loppukäyttäjän lisenssisopimuksen ehdot. Sopimus 
tehdään SanDisk Corporationin (“SanDisk,” “Me,” tai “Meitä") ja jokaisen 
henkiln välillä, joka lataa, asentaa tai käyttää Ohjelmistoa (“Sinä” tai “Sinun”). 
Ohjelmiston omistaa SanDisk tai muut (“Lisenssin myöntäjät”), jotka sallivat 
SanDiskin jakaa Ohjelmistoa. Jos et hyväksy seuraavia ehtoja ja edellytyksiä, 
älä asenna tai käytä Ohjelmistoa. Ohjelmisto on suojattu tekinjänoikeuslailla 
ja kansainvälisillä tekijänoikeussopimuksilla, sekä muilla intellektuuaalista 
omaisuutta koskevilla lailla ja sopimuksilla.
1. Ohjelmistolisenssi. Tämän asiakirjan ehtoja ja edellytyksiä sovelletaan, 

SanDisk myöntää sinulle rajoitetun, ei-yksinomaisen, ei-myönnettävän, 
ei-siirrettävän, näiden ehtojen mukaisen, maksuttoman oikeuden ja 
lisenssin SanDiskin intellektuuaalisten omistusoikeuksien mukaisesti 
käyttää Ohjelmistoa käyttömuodossa SanDiskin tuotteille ja palveluille 
ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön yksittäisessä tietokoneessa 
(„Lisenssi“). Jokaista Ohjelmiston lisenssiä kohti Ohjelmistoa voidaan 
“käyttää” ainoastaan yhdessä tietokoneessa tai laitteistossa milloin 
tahansa. Ohjelmisto on “käytössä” silloin, kun se ladataan, kopioidaan, 
ladataan RAM-muistiin tai asennetaan kovalevylle tai muuhun pysyvään 
tietokoneen tai muun laitteiston muistiin. SanDisk ja sen Lisenssin myöntäjät 
pidättävät kaikki oikeudet, nimityksen ja intressin Ohjelmistoon.

2. Rajoitukset. SanDisk tai sen Lisenssin myöntäjät pidättävät kaikki 
oikeudet Ohjelmistoon, jonka lisenssiä ei ole erityisesti myönnetty sinulle. 
Ohjelmistoa ei saa muuttaa, luoda siitä johdoksia (uusia versioita), 
omaksua tai kääntää. Tämä sopimus ei kata lähdekoodia. Ohjelmistoa 
ei saa muokata, purkaa, hajottaa osiin, vuokrata, tai lainata, tai luoda 
uudelleen, eikä Ohjelmiston lähdekoodiverisota saa selvittää. Ohjelmisto 



sisältää omistus- ja luottamuksellista tietoa SanDiskista tai sen lisenssin 
myöntäjistä, joita ei saa paljastaa tai levittää muille. Kaikki Ohjelmiston 
sallitut kopiot, jotka teet ja jaat, tulee olla muokkaamattomia, ja niiden 
on sisällettävä kaikki alkuperäiset Ohjelmiston omistukseen liittyvät 
huomautukset, ja tämä Sopimus tulee toimittaa sen mukana. Ohjelmistoa 
ei saa hajottaa osiin lisenssin kolmansille osapuolille myöntämistä, 
jakelua tai siirtoa varten. Ohjelmisto ei saa yhdistää muihin ohjelmistoihin 
tai muuttaa kokonaan tai osittain millään tavalla.

3. TAKUIDEN VASTALAUSE. SOVELLETTAVAN LAIN RAJOITUKSIEN 
SALLIESSA OHJELMISTO TOIMITETAAN “SELLAISENAAN” JA “KUTEN 
SAATAVILLA” TAKUUTTA. SANDISK TAI SEN LISENSSIN MYÖNTÄJÄT 
EIVÄT EDUSTA TAI TAKAA, LAKISÄÄTEISESTI TAI MUUTOIN, 
LAISSA TAI KAUPAN TEKEMISEN TAI KÄYTÖN MUKAISESTI, 
SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA 
KAUPALLISET TAKUUT, TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOPIVUUS, 
HÄIRIÖN AIHEUTTAMATTOMUUS, TAI KOLMANSIEN OSAPUOLIEN 
OMISTUSOIKEUKSIEN RIKKOMATTOMUUTTA, TAI VASTAAVAA 
KAIKKIEN JURISDIKTIOALUEIDEN LAKIEN MUKAISESTI. 
KÄYTTÄJÄLLÄ ON KAIKKI VASTUU OHJELMISTON LAATUUN JA 
SUORITUSKYKYYN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ. JOS OHJELMISTO 
ON VIALLINEN, SINÄ, EI SANDISK, SEN LISENSSIN MYÖNTÄJÄT 
TAI JÄLLEENMYYJÄT, OLET VASTUUSSA KAIKISTA VAADITUISTA 
HUOLTO- JA KORJAUSKULUISTA.

4. VASTUUVELVOLLISUUDEN RAJOITUS. SANDISK TAI SEN LISENSSIN 
MYÖNTÄJÄT TAI NIIDEN VASTAAVAT JOHTAJAT, HENKILÖKUNTA, 
KONSULTIT, LISENSSIN MYÖNTÄJÄT, TOIMILUVAN HALTIJAT TAI 
TYTÄRYHTIÖT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OTA VASTUUTA 
MISTÄÄN VÄLILLISESTÄ, VAHINGOLLISESTA, ERITYISESTÄ, 
SEURAAMUKSELLISESTA TAI ESIMERKILLISESTÄ VAHINGOSTA, 
JOKA AIHEUTUU LATAUKSESTA, KÄYTÖSTÄ TAI OHJELMISTON 
SUORITUSKYVYSTÄ TAI SEN PUUTTUMISESTA. EDELLISET 
VASTUUVELVOLLISUUDEN RAJOITUKSET OVAT VOIMASSA LUKUUN 
OTTAMATTA KORJAUKSIEN EPÄONNISTUMISTA TÄTÄ TARKOITUSTA 
VARTEN SEN OLEELLISTA TARKOITUSTA VARTEN. SANDISKIN TAI 
SEN LISENSSIN MYÖNTÄJIEN VASTUUVELVOLLISUUS EI MISSÄÄN 
TAPAUKSESSA YLITÄ SUMMAA, JONKA KÄYTTÄJÄ ON MAKSANUT 
OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ.
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5. Ohjelmisto omaa “RAJOITETUT OIKEUDET.” Hallituksen käyttöön, 
kopiointiin tai vastalauseeseen sovelletaan seuraavia rajoituksia FAR 
52.227-14 ja DFARS 252.227-7013 et seq. Ohjelmiston käyttö hallituksen 
puolesta merkitsee SanDiskin omistusoikeuksien tunnistamista. Sopija tai 
Valmistaja on SanDisk Corporation, 601 McCarthy Boulevard, Milpitas, 
CA 95035.

6. Purkaminen. Voimme purkaa tämän Sopimuksen ja lisenssin, jos 
sopimusta rikotaan millään tavalla. Tämän Sopimuksen purkamisen 
jälkeen käyttäjän on poistettava tai hävitettävä kaikki Ohjelmiston kopiot.

7. Korkean riskin omaavat toimet. Ohjelmisto ei siedä vikoja eikä sitä ole 
suunniteltu tai tarkoitettu käytettäväksi vaarallisissa ympäristöissä, joissa 
siltä vaaditaan virheetöntä toimintaa, tai mihinkään muuhun käyttöön, 
jossa Ohjelmiston vika voi johtaa suoraan kuolemaan, henkilövahinkoihin, 
tai vakaviin fyysisiin tai aineellisin vahinkoihin (yhteisesti “Korkean 
riskin omaavat toimet”). SANDISK LUOPUU KAIKISTA SUORISTA TAI 
VÄLILLISISTÄ KUNTOON LIITTYVISTÄ KORKEAN RISKIN OMAAVIEN 
TOIMIEN TAKUISTA EIKÄ OTA VASTUUTA VELVOLLISUUKSISTA TAI 
VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT KYSEISISTÄ TOIMISTA.

8. Yleistä. Tämä Sopimus siältää osapuolien koko ymmärryksen 
Ohjelmiston käyttöön liittyen. Jos jokin tämän Sopimuksen osapuolista 
on pätemätön tai ei voi noudattaa sopimusta, se ei vaikuta tämän 
Sopimuksen tasapainoon, joka jää voimaan ja täytäntöön pantavaksi sen 
ehtojen mukaisesti. Tätä Sopimusta sovelletaan ja se on luotu Californian 
liittovaltion lakien ja Yhdysvaltain liittovaltiolakien mukaisesti huomioimatta 
sen lakien mahdollisia konfl ikteja. Yhdistyneiden Kansakuntien tuotteiden 
kansainväliseen myyntiin liittyviä sopimussäädöksiä ei sovelleta tähän 
Sopimukseen. Tästä sopimuksesta johtuva kanne tai oikeudenkäynti 
käsitellään Kalifornian paikkakunnan Santa Clara liittovaltion 
oikeusistuimessa ja osapuolet täten hyväksyvät kyseisten oikeusistuimien 
yksinomaisen jurisdiktion ja tapahtumapaikan. Ohjelmistoa tai mitään 
sen suoraa tuotetta ei saa poistaa tai viedä Yhdysvalloista tai tuoda sitä 
mistään muualta takaisin Yhdysvaltoihin rikkoen Yhdysvaltain vientival
vontaviranomaisten tai niiden seuraajien säädöksiä, tai muutoin lukuun 
ottamatta kaikkien lisenssien ja hyväksyntöjen saamista sovellettavien 
tuontilakien ja määräyksien mukaisesti mukaan lukien, mutta rajoittumatta, 
Yhdysvaltain Kauppa- ja teollisuusministeriötä. Kaikki tähän Sopimukseen 



tehdyt muutokset tai lisäykset tulevat voimaan ainoastaan kirjallisena 
ja allekirjoitettuna jokaisen osapuolen valtuutetun edustajan toimesta. 
Osioiden 3, 4, 5, 6, 7 ja 8 säännöt ovat voimassa vaikka tämä Sopimus 
purkautuisi tai ei olisi enää voimassa.

Hävitysohjeet

Älä hävitä laitetta kotitalousjätteen mukana. Virheellinen hävitys voi 
vahingoittaa ympäristöä ja ihmisen terveyttä. Kysy lisätietoja paikallisista 
kierrätys- ja keräyspisteistä paikalliselta viranomaiselta.
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