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UWAGA! 

wykonaj kopie zapasowe swoich plików. upewnij się, że zachowałeś oryginalne pliki,

które zainstalowałeś w odtwarzaczu „psa". Philips & Nike nie ponosząc odpowiedzialności

za straty zawartości w przypadku uszkodzenia produktu lub twardego dysku.

PHILIPS zastrzega sobie prawo dokonania zmian wyglądu i specy-
fikacji w celu ulepszenia produktu, bez uprzedzenia.
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informacje ogólne 5

prawa autorskie

inne marki i nazwy produktów są znakami towarowymi odpowiednich firm i

organizacji. kopiowanie i nagrywanie bez zezwolenia jakichkolwiek nagrań z internetu

lub płyt Cd jest naruszeniem praw autorskich i umów międzynarodowych.

UWAGA
operowanie klawiszami lub pokrętłami w sposób 
odbiegający od zalecanego albo wykonywanie procedur
innych, niż zawarte w niniejszej instrukcji, może narazić
użytkownika na niebezpieczne promieniowanie lub inne
zagrożenia.

osoby korzystające z rozrusznika lub innego urządzenia
wszczepionego winny skonsultować się z lekarzem przed
użyciem magnesu lub innego urządzenia, które może
być źródłem zakłóceń elektromagnetycznych.

informacje ekologiczne

nie używamy żadnych zbędnych opakowań. opakowanie można łatwo rozdzielić na trzy

odrębne materiały: karton (pudło), PS, PE.

urządzenie składa się z materiałów, które można poddać procesowi odzysku, o ile

przeprowadzi to wyspecjalizowana firma. należy postąpić zgodnie z miejscowymi

przepisami dotyczących składowania opakowań, zużytych baterii oraz przestarzałych

urządzeń.



1 2;

włącza/wyłącza urządzenie; 

uruchamia / przerywa odtwarzanie

2 5 /  6

przechodzi na początek poprzedniej /

następnej ścieżki

3 -  /  +

reguluje głośność

4 wyświetlacz

podświetlany. po wciśnięciu dowolnego

przycisku psa zostaje na krótko oświet-

lony pomarańczowym światłem

5 eq

dodatkowy efekt dźwiekowy. do

wyboru 4 opcje korektora :  Hiphop,

Funk, Rock, i Techno i możesz

stworzyć własny tryb korekcji przy

pomocy opcji Custom.

6 p

gniazdo słuchawek stereofonicznych 3,5

mm

7 blokuje przyciski aby zapobiec 

przypadkowemu wciśnięciu

8 do komory na baterie

można włożyć 1 baterię alkaliczną

AAA lub Ni-MH

9 usb

(znajduje się w komorze na baterie) tu

należy włączyć przewód usb, którego

drugi koniec należy włączyć do portu

usb w komputerze

akcesoria dołączone do 
odtwarzacza
sprawdź, czy nie brakuje żadnego z

poniższych elementów.  jeśli brakuje, to

skontaktuj się ze sprzedawcą.

jeden przewód usb,  AY3481

jeden cd-rom psa z oprogramowaniem

i instrukcją obsługi

jedna para słuchawek, HJ050 lub

HJ771

jeden zestaw zaczepów magnetycznych

jedna opaska na rękę, AY3285

jedna pasek, AY3297

jedna baterię alkaliczną AAA lub

AY3363 Ni-MH

jedna ładowarka Ni-MH, AY4100  

jedna słuchawki, AY4205

6 elementy obsługi i gniazda przyłączeniowe

tabliczka znamionowa i  numer seryjny znajdją siź w kieszeni
bateryjnej.
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8 minimalne wymagania sprzętowe

wymagania wobec systemu Windows
musisz mieć port usb.  komputery, w których zaktualizowano system operacyjny z Win

95 mogą nie mieć portu usb! sprawdź, czy spełnione są pozostałe warunki:

– procesor Pentium® MMX 166MHz lub lepszy

– port usb w Windows 98SE/ Windows 98 Gold/ Me/ 2000 z SP3/ XP

– 96MB ram

– 50MB wolnego miejsca na dysku

– napęd cd rom

– karta graficzna

– karta dźwiękowa

–  Microsoft Internet Explorer 5.0 lub nowszy, Netscape 4.0 lub nowszy i dostęp do

internetu.

wymagania dla komputerów Mac
– G3 lub lepszy

– Mac OS 9 - X



psa128max lub psa256max to solidny, przenośny, cyfrowy

odtwarzacz audio:

–  odtwarza pliki mp3 i windows media audio, np. skompresowane ścieżki cd w

formacie cyfrowym, ścieżki z taśm, książki audio, gazety, efekty dźwiękowe itp.

materiały kodowane w formacie mp3 i windows media audio.

–  istnieje możliwość zainstalowania nowej wersji oprogramowania, co pozwoli korzystać

z przyszłych formatów plików dźwiękowych i dodatkowych modułów udostępnianych

na stronach www.nike-philips.com.

zachowaj środki ostrożności przy korzystaniu ze słuchawek
chroń uszy: wybierz umiarkowany poziom głośności. słuchanie bardzo głośniej muzyki

przez słuchawki może spowodować uszkodzenie słuchu.

bezpieczeństwo na drodze: aby nie spowodować wypadku, nie korzystaj ze

słuchawek prowadząc samochód lub jadąc na rowarze.

ogólne wskazówki eksploatacyjne
aby uniknąć zniszczenia lub uszkodzenia urządzenia:

–  nie wystawiaj go na działanie wysokiej temperatury w pobliżu grzejników ani na

bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

– nie rzucaj psa i nie upuszczaj na psa innych przedmiotów.

–  nie zanurzaj psa w wodzie. chroń gniazdo słuchawek i  komorę na baterie przed

dostępem wody, gdyż dostanie się wody do wnętrza urządzenia może spowodować

jego poważne uszkodzenie.

–  nie stosuj środków czyszczących zawierających alkohol, amoniak, benzynę lub

materiały ścierne, gdyż mogą one uszkodzić urządzenie.

– działający w pobliżu telefon komórkowy może zakłócać działanie urządzenia.

psa 9



10 instalacja oprogramowania dla użytkowników PC i Mac

instalacja oprogramowania z cd rom

następujące oprogramowanie znajduje się na płycie CD-ROM:

– darmowe oprogramowanie do obsługi i transferu plików audio

– programy  Upgrader i Formatter (patrz poszczególne rozdziały)

– sterownik USB (tylko dla użytkowników Windows 98)

aby uzyskać jak najwięcej korzyści z odtwarzacza „psa", zanim zaczniesz korzystać

z urządzenia uważnie przeczytaj instrukcję obsługi..

instalacja oprogramowania

1 włącz komputer.

2 włóż cd rom psa do napędu cd rom w komputerze.

3 postępuj zgodnie z poleceniami kreatora, pojawiającymi się na ekranie, aby zainstalować

programy  Upgrader i  Formatter i sterowniki*

*UWAŻNE! tylko dla użytkowników Windows 98
dodatkowo oprócz 2 programów, niezbędne jest zainstalowanie sterowników Mass

Storage Device bez sterowników,  komputer nie rozpoznaje odtwarzacza „psa" i

nie jest zdolny do obsługi plików. zazwyczaj, sterownik automatycznie instaluje się

w czasie wykonywania kroków 1-3, instalacji oprogramowania. zrestartuj komputer

po wyświetleniu komunikatu. 

tylko dla użytkowników
PC:
psa128max lub
psa256max InstallShield
Wizard

tylko dla użytkowników
komputerów Mac:
Nike Installer



w przypadku, kiedy sterownik nie zainstalowały się automatycznie, na ekranie pojawi się

kreator Add New Hardware Wizard. patrz załącznik Windows 98 i postępuj

zgodnie z instrukcjami na ekranie kreatora  Add New Hardware Wizard, które

umożliwiły zainstalowanie sterownika.

4 na monitorze  komputera pojawi się ekran początkowy. wybierz najbardziej

odpowiadający ci język (english, français, italiano, deutsch lub español).

5 wybierz produkt.

6 aby zainstalować oprogramowanie do obsługi plików audio (iTunes plug-in*,

MusicMatch 8.0** lub MusicMatch plug-in**). alternatywnie, możesz używać

systemowego menadżera plików, aby przeciągnąć pliki, które chcesz przenieść pomiędzy

komputerem, a odtwarzaczem „psa".

instalacja oprogramowania dla użytkowników PC i Mac 11

** opcje programu
MusicMatch dla
użytkownikůw PC.

plug-in dla
bieżących
użytkownikůw
MusicMatch.

* minimalne
wymagania:
dostępne tylko dla
użytkowników
komputerów
Macintosh z
zainstalowanym
programem iTunes
2.0 lub nowszym.



12 załącznik Windows 98

załącznik Windows 98
w przypadku, kiedy sterownik nie zainstalowały się automatycznie, na ekranie pojawi się

kreator Add New Hardware Wizard.  uwaga, ekrany mogą się między sobą różnić od

przedstawionych w zależności od wersji Windows i modelu odtwarzacza „psa".

1 kliknij Next > i postępuj zgodnie z instrukcją na ekranie w celu odnalezienia

najlepszego sterownika.

2 wybierz opcję Specify a location i kliknij Browse,  aby wybrać miejsce w którym

zainstalowałeś oprogramowanie. (w przypadku braku lokalizacji: c:\Program

Files\Nike\psa128max lub psa256max.) 



załącznik Windows 98 13

3 naciśnij Next > i postępuj zgodnie z instrukcją na ekranie, aby zakończyć instalację.



14 używanie odtwarzacza „psa" jako napędu

kiedy podłączysz odtwarzacz do komputera przez port USB,  komputer rozpozna

odtwarzacz „psa" jako wymienny napęd USB Mass Storage Device (MSD).

Odtwarzacz został wykryty i automatycznie zlokalizowany jako folde Dysk wymienny/

urządzenie (np. napęd D).

oznacza to, że możesz słuchać swojej ulubionej

muzyki i używać odtwarzacza „psa" do

przechowywania danych w postaci plików

dokumentów Word, prezentacji Powerpoint,  PDF,

itp.

po przeniesieniu plików do komputera możesz

używać normalnych operacji takich jak kopiuj, kasuj, zmiana nazwy.

UWAGA! 

ABY ZAPOBIEC USZKODZENIU PLIKU LUB UTRACIE DANYCH, NIE NALEŻY

WYJMOWAĆ KABLA PODCZAS DZIAŁANIA PORTU USB, PRZENOSZENIA PLIKÓW,

FORMATOWANIA LUB KIEDY TRWA AKTUALIZACJA.

MOŻESZ ODŁĄCZYĆ ODTWARZACZ „PSA" WTEDY, KIEDY  PRZESTANIE

PRZEWIJAĆ SIĘ NA EKRANIE.



podłączenie psa do komputera 15

1 włącz komputer.

2 podłącz kabel usb do portu usb w twoim komputerze.

3 wciśnij 4 (z tyłu odtwarzacza „psa") aby otworzyć

komorę na baterie. podłącz drugi koniec kabla usb

do złącza usb, (znajdującego się wewnątrz komory

na baterie.)

na psa wyświetlaczu: pojawi się

po podłączeniu usb automatycznie blokowane są

przyciski psa

4 poczekaj kilka sekund aż komputer wykryje odtwarzacz „psa".

odtwarzacz „psa" pojawi się jako napęd wymienny.

uwaga:

–   podczas podłączenia przez USB odtwarzacz „psa" nie wymaga baterii, chyba że

zamierzasz wykonać aktualizację oprogramowania odtwarzacza „psa".

–   po podłączeniu automatycznie pojawia się .  nie ma potrzeby włączać

odtwarzacza „psa".



16 odłączanie odtwarzacza „psa" od komputera

UWAGA! 

ABY ZAPOBIEC USZKODZENIU PLIKU LUB UTRACIE DANYCH, NIE NALEŻY

WYJMOWAĆ KABLA PODCZAS DZIAŁANIA PORTU USB, PRZENOSZENIA PLIKÓW,

FORMATOWANIA LUB KIEDY TRWA AKTUALIZACJA.

MOŻESZ ODŁĄCZYĆ ODTWARZACZ „PSA" WTEDY, KIEDY  PRZESTANIE

PRZEWIJAĆ SIĘ NA EKRANIE.

wykonaj kopie zapasowe swoich plików. upewnij się, że zachowałeś oryginalne

pliki, które zainstalowałeś w odtwarzaczu „psa". Philips & Nike nie ponosząc

odpowiedzialności za straty zawartości w przypadku uszkodzenia produktu lub twardego

dysku.

dla użytkowników Windows OS:
1 kliknij ikonę Eject Hardware na pasku zadań Windows i wybierz Stop USB

Mass Storage Device... z rozwijanego menu. postępuj zgodnie z instrukcjami, aby

odłączyć odtwarzacz „psa". jeżeli na ekranie monitora  zobaczysz informacją Try

stopping the device again later, spróbuj zamknąć jakiś program a następnie kliknij

na  .

dla użytkowników Windows 98SE:
1 brak ikony  Eject Hardware. odłącz kabel USB od odtwarzacza „psa". upewnij

się, że nie ma uruchomionych programów, które korzystają z odtwarzacza, w tym

Windows Explorer.

dla użytkowników Mac:
1 kiedy zakończyłeś przeglądanie plików, przeciągnij ikonę odtwarzacza „psa" na pulpicie na

ikonę Trash na pulpicie.

2 odłącz kabel USB od odtwarzacza „psa" i komputera .  



iTunes i MUSICMATCH 17

iTunes (tylko dla użytkowników komputerów Mac)
należy wybrać i zainstalować iTunes plug-in** z dostarczonej płyty CD-ROM.

uwaga:
** plug-in dostępne tylko dla użytkowników komputerów Macintosh z zainstalowanym

programem iTunes 2.0 lub nowszym. najnowaszą wersję iTunes można pobrać z
naszej strony internetowej: www.apple.com.

jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji na temat korzystania z iTunes, odwiedź stronę

www.info.apple.com/usen/itunes/

MUSICMATCH (dla użytkowników PC)
wykorzystaj maksymalną swobodę w zabieraniu ze sobą swojej muzyki. jeżeli korzystasz

z MUSICMATCH Jukebox i  komputera możesz:

– przenosić utwory na odtwarzacz „psa" (metodą przeciągnij i upuść)

– tworzyć i zachowywać listy utworów

– konwertować / nagrywać utwory do formatu mp3 i plików windows media audio

– tworzyć i nagrywać własne płyty z ulubionymi utworami

uwaga:

dla łatwego przenoszenia utworów, upewnij się, że zainstalowałeś MUSICMATCH Jukebox  z

dodatkiem Nike z załączonej płyty CD -ROM, aby ułatwić instalowanie muzyki na

odtwarzaczu Nike „psa". więcej szczegółów dotyczących obsługi MUSICMATCH:

– kliknij Help w pasku menu musicmatch.

– odwiedź stronę www.musicmatch.com



18 tworzenie i zachowywanie list utworów

tworzenie i zachowywanie list utworów
1 otwórz My Library naciskając My Library w  MUSIC CENTER.

2 dwa razy kliknij na utwór w My Library,  aby dodać go do Playlist lub przeciągnij

utwory, albumy lub wykonawców z My Library lub Windows Explorer do okna

Playlist.  

3 jeżeli wszystkie żądane utwory  zostaną dodane, oznacza to, że stworzyłeś listę

utworów. kliknij Save, aby zachować listę, na wypadek korzystania z niej w przyszłości.

uwaga: jeżeli nie ma utworów w bibliotece, patrz strona konwertowanie muzyki z

cd do formatu mp3.



wgrywanie muzyki z komputera do odtwarzacza 19

uwaga: odtwarzacz „psa" będzie wyświetlany jako folder Attached Portable Devices.

jeżeli tak nie jest, wybierz folder i kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wybrać

Add Portable Device Plug-in. znajdź dodatek Nike i kliknij ikonę. dodatek

zainstaluje się automatycznie. nazwy urządzeń mogą się różnić od przedstawionych

na ilustracjach, zależnie od zainstalowanego systemu i modelu odtwarzacza „psa".

3 zaznacz odtwarzacz „psa" w PDM. utwory aktualnie zainstalowane zostaną wyświetlone

z prawej strony. (usuń utwory z odtwarzacza „psa" zaznaczając je w PDM i klikając

przycisk Remove ).

1 podłącz odtwarzacz „psa" do komputera (patrz strona podłączenie psa do

komputera).

2 kliknij Files ➝ Portable w  MUSIC CENTER, aby otworzy okno PORTABLE

DEVICE MANAGER (PDM).



4 teraz możesz przeciągnąć utwory na ikonę Philips USB . utwory przeciągnięte na

ikonę Philips USB zostaną przeniesione do

odtwarzacza „psa".

przeciągnij utwory z:

– Zapisanych Playlists (wyświetlane w PDM)

– My Library

– Eksploratora Windows

5 odłącz odtwarzacz „psa" klikając przycisk Eject w  PDM.

20 wgrywanie muzyki z komputera do odtwarzacza



Resample Rate 21

dodanie większej ilości utworów przy użyciu Resample Rate.  Resample Rate

zmniejsza rozmiary plików, co pozwala na dodanie większej ilości utworów.

1 zaznacz odtwarzacz „psa" w PDM, następnie kliknij przycisk Options .

2 kliknij zakładkę Audio i  pod Resample Rates, zaznacz pole.

suwak ustawi się na 64kbps. spowoduje to przeformatowanie plików powyżej 64kbps

na 64kpbs. przesuń suwak, aby  zobaczyć inne dostępne opcje szybkości. (128kpbs

zalecane dla "jakości CD").

3 kliknij OK.

4 następnie dodaj pliki do PDM. utwory  zostaną przeformatowane do wybranej

szybkości.



1 kliknij CD ➝ Files w  MUSIC CENTER.

2 włóż płytę CD do napędu CD-ROM, następnie

zamknij napęd. CD Lookup rozpocznie czytanie

płyty CD i spróbuje podać nazwę albumu, artysty i

informacji o utworach (tagi).

3 zaznacz pola obok utworów, które chcesz zgrać,

następnie kliknij przycisk START na

RECORDER.

22 konwertowanie muzyki z cd do formatu mp3



aktualizacja MUSICMATCH oprogramowania* 23

aktualizuj oprogramowanie aby zawsze mieć najnowszą wersję MUSICMATCH Jukebox.

1 kliknij Options ➔ Update Software ➔ Continue.

2 po zakończeniu aktualizacji i umieszczeniu w komputerze nowych wersji plików nastąpi

automatycznie ponowne uruchomienie MUSICMATCH Jukebox.

* operacja wymaga połączenia z internetem.



24 zasilanie

1 wciśnij 4 aby otworzyć komorę na baterie,  a

następnie włóż jedną baterię  AAA najlepiej

alkaliczną, lub Ni-MH, zgodnie z zaleceniami.

2 wsuń w szczelinę dolną krawędź pokrywy jak na

rysunku i zamknij komorę na baterie.

UWAGA! 
–  wyjmij baterię z urządzenia jeśli: jest wyczerpana

lub nie będziesz używać psa dłużej niż 2

tygodnie.

–  baterie zawierają szkodliwe substancje

chemiczne, dlatego należy wyrzucać je do

odpowiednich kontenerów.

wskaźnik zużycia baterii

liczba kresek w symbolu baterii oznacza stopień jej

naładowania.. jeśli bateria jest bliska rozładowaniu, to

symbol baterii zaczyna pulsować. jeśli przez 2 minuty

nie zrobisz nic, aby to zmienić, to na wyświetlaczu

pojawi się komunikat BATT LOW! 5 sekund

później psa wyłączy się automatycznie.  



1 otwórz komorę na baterie. włóż baterie zgodnie ze wskazaniem.

2 włącz ładowarkę do sieci. podczas ładowania,

wskaźnik ładowarki świeci się na czerwono. zielone

światło oznacza, że ładowanie zostało zakończone.

maksymalny czas ładowania: ok. 4 godzin.

uwaga:  wyłącz ładowarkę z sieci jeśli nie zamierzasz

jej używać. baterie nie mogą być ładowane w

urządzeniu.

ładowarka 25



włączanie zasilania, 2;

wciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk 2;

aby włączyć odtwarzacz.

odtwarzanie rozpocznie się automatycznie miejsca w

którym zostało ostatnio przerwane. wyświetlacz

wskazuje informacje o utworze.

jeśli w psa nie ma żadnych plików, to pokazany

zostaje komunikat no File. odtwarzacz „psa" wyłącza

się automatycznie po upływie 30 sekund.

uwaga: – – jest wyświetlane zamiast numeru utworu jeżeli zainstalowano ponad 99

utworów.

wyłączanie zasilania, 2;

w trakcie odtwarzania wciśnij i przytrzymaj przez 3

sekundy przycisk 2; aby wyłączyć odtwarzacz.

komunikat na wyświetlaczu: OFF przed

wyłączeniem.

pauza, 2;

w trakcie odtwarzania wciśnij przycisk 2; by przerwać odtwarzanie. wciśnij przycisk 2;

aby ponownie włączyć odtwarzanie.

na wyświetlaczu: w trybie pauzy wyświetlony  zostaje komunikat i pulsujące

informacje o ścieżkach, cyfry oznaczające czas od początku nagrania pulsują, zaś

informacje o ścieżce są nieruchome.

tryb oszczędzania energii standby
jeśli włączony  został tryb pauzy i przez 30 sekund nie został wciśnięty żaden przycisk,

to psa wyłącza się automatycznie.

26 włączanie/ wyłączanie zasilania i odtwarzania 2;



głośność, eq, Custom 27

głośność

wciśnij - / + aby zmniejszyć/zwiększyć poziom
głośności.

wskaźnik siły głosu pojawia się na krótko w czasie
ustawiania siły głosu po włączeniu.

uwaga: natężenie głosu automatycznie dostosowuje się
do wartości domyślnej po włączeniu i
wyłączeniu urządzenia.

korektor graficzny  -  wzmocnij niskie lub

wysokie tony!

wciśnij przycisk eq odpowiednią liczbę razy aby
wybrać wzmocnienie tonów niskich, wysokich, brak
wzmocnienia itd.

na wyświetlaczu Hiphop, Funk, Rock,
Techno, Off lub Custom

stwórz własny tryb korekcji tonów:
Custom

jeśli wybrałeś Custom, to na wyświetlaczu pokazane
zostaną 4 słupki korektora graficznego.

1 przy pomocy przycisków 5 / 6 wybierz słupek
odpowiadający temu zakresowi tonów, których moc
chcesz zmienić.

2 przy pomocy przycisków - /+ zmień moc tonów o
danej częstotliwości.

3 raz jeszcze wciśnij przycisk eq aby potwierdzić
ustawienia.

na wyświetlaczu: ponownie informacje o
ścieżkach



28 5 / 6,

zmiana ścieżki 5 ,  6
przy pomocy przycisków 5 /  6 wybierz żądaną

ścieżkę.

szybkie wyszukiwanie fragmentu ścieżki
w trakcie odtwarzania wciśnij i przytrzymaj przez

chwilę przycisk 5 /  6.

psa odtwarza ścieżkę ze zwiększoną szybkością aż do

zwolnienia przycisku.

posługiwanie się blokadą przycisków 

powoduje wyłączenie wszystkich innych

przycisków aby uniknąć przypadkowego wciśnięcia.

aby włączyć / wyłączyć blokadę przycisków, wciśnij

przycisk i przytrzymaj przez 2 sekundy.

na wyświetlaczu: jeśli blokada przycisków jest

włączona.



zaczepy magnetyczne 29

przewód słuchawek przytwierdź przy pomocy

magnesu "motylkowego"

UWAGA! 

WYSTRZEGAJ SIę POłKNIęCIA MAGNESU I ZAKRZTUSZENIA SIę NIM! JEśLI NIE

UŻYWASZ MAGNESÓW, PRZECHOWUJ JE W MIEJSCU NIEDOSTęPNYM DLA

MAłYCH DZIECI. 

NIE ZBLIŻAJ MAGNESÓW DO KART KREDYTOWYCH, TAŚM I INNYCH

PRZEDMIOTÓW WRAŻLIWYCH NA POLE MAGNETYCZNE.



30 opaska na rękę/ słuchawek/ pasek

dzięki dołączonej do kompletu opasce na rękę możesz korzystać z odtwarzacza audio

w czasie uprawiania sportu.

1 umieść psa w gumowym pokrowcu., zwracając przy

tym uwagę, aby gniazdko słuchawek było widoczne w

odpowiednim otworze.

2 zapnij pasek na ręce. przełóż pasek przez klamrę i

zaciśnij.

uwaga: utrzymuj urządzenie czyste i suche

kiedy nie korzystasz z urządzenia wyjmij je z

pokrowca.

wycieraj urządzenie i pokrowiec miękką, suchą

ścierką, aby usunąć z niego kurz.

3 podłącz słuchawek i słuchawki jak na rysunku.

pasek

możesz również używać dostarczonego paska do przenoszenia i mocowania urządzenia.



aktualizacja „psa" oprogramowania 31

możesz odwiedzić stronę www.nike-philips.com aby sprawdzić i pobrać najnowsze

oprogramowanie, jeżeli jest dostępne. użyj programu  Upgrader, aby zaktualizować

oprogramowanie Twojego odtwarzacza „psa".

uwaga: jeżeli aktualizujesz oprogramowanie ze strony www.nike-philips.com, upewnij się, że

pobierasz plik odpowiedni dla Twojego modelu. zapisz i uruchom oprogramowanie

z tej samej ścieżki dostępu.

UWAGA! 

wykonaj kopie zapasowe swoich plików. upewnij się, że zachowałeś oryginalne

pliki, które zainstalowałeś w odtwarzaczu „psa". Philips & Nike nie ponosząc

odpowiedzialności za straty zawartości w przypadku uszkodzenia produktu lub twardego

dysku.

Upgrader dla użytkowników Windows
1 dla uzyskania prawidłowego wyniku, należy upewnić

się przed podłączeniem odtwarzacza „psa", że w

odtwarzaczu znajdują się nowe baterie.

2 podłącz odtwarzacz „psa" do komputera przez port

USB.

3 z paska zadań menu  Start, kliknij Programs ➔ Nike  ➔ psa128max lub

psa256max ➔ Upgrader. pojawia się okno*:



32 aktualizacja „psa" oprogramowania

4 jeżeli pobrałeś plik oprogramowania, kliknij aby odnaleźć pobrany plik .ebn kliknij

Start, aby uruchomić.

5 w następnym oknie dialogowym kliknij OK.

6 kliknij ikonę urządzenia na pasku zadań, jeżeli jest dostępna, aby odłączyć

odtwarzacz „psa".

7 naciśnij krótko  2; na odtwarzaczu „psa", aktualizacja odbywa się automatycznie.

wyświetlacz odtwarzacza „psa" wskazuje krótko :  FUpgrade.

uwaga:

–  ”...file not found. Firmware upgrade failed” jeżeli takie okno dialogowe pojawi się

na ekranie PC, może to być spowodowane utratą / zerwaniem połączenia USB lub

słabymi bateriami. sprawdź podłączenie USB. powtórz operację aktualizacji i upewnij się,

że w odtwarzaczu „psa" znajdują się dobre baterie. odłącz odtwarzacz kiedy wskazanie

przestanie przewijać się na wyświetlaczu. jeżeli pobierasz plik aktualizacji, upewnij

się, że pobierasz odpowiedni plik dla Twojego modelu i że zapisałeś i pobierasz plik z

tej samej ścieżki.

–  Battery too low. Upgrade Refused jeżeli taki komunikat przewija się na

odtwarzaczu „psa" po FUpgrade, oznacza to konieczność powtórzenia operacji

aktualizacji z powodu niewystarczającego zasilania z baterii. zawsze używaj nowych

baterii do aktualizacji.

–  nazwy urządzeń mogą się różnić od przedstawionych na ilustracjach, zależnie od

zainstalowanego systemu i modelu odtwarzacza „psa".



Upgrader dla użytkowników Mac
1 dla uzyskania prawidłowego wyniku, należy upewnić

się przed podłączeniem odtwarzacza „psa", że w

odtwarzaczu znajdują się nowe baterie.

2 podłącz odtwarzacz „psa" do komputera przez port

USB.

3 w folderze  Applications/ psa128max lub

psa256max, kliknij n Upgrader. pojawi się okno*:

4 jeżeli pobrałeś plik oprogramowania, kliknij Choose File aby odnaleźć pobrany plik

.ebn kliknij Start, aby uruchomić.

aktualizacja „psa" oprogramowania 33

5 w następnym oknie dialogowym kliknij OK.

6 odłącz odtwarzacz „psa". (możesz przeciągnąć ikonę odtwarzacza „psa" na pulpicie do

ikony  Trash ,  aby odłączyć.)



34 aktualizacja „psa" oprogramowania

7 naciśnij krótko  2; na odtwarzaczu „psa", aktualizacja odbywa się automatycznie.

wyświetlacz odtwarzacza „psa" wskazuje krótko :  FUpgrade.

uwaga:

–  Battery too low. Upgrade Rejected jeżeli taki komunikat przewija się na

odtwarzaczu „psa" po FUpgrade, oznacza to konieczność powtórzenia operacji

aktualizacji z powodu niewystarczającego zasilania z baterii. zawsze używaj nowych

baterii do aktualizacji.

–  nazwy urządzeń mogą się różnić od przedstawionych na ilustracjach, zależnie od

zainstalowanego systemu i modelu odtwarzacza „psa".



formatowanie „psa" 35

jeżeli chcesz skasować wszystkie dane na odtwarzaczu „psa" z powodu problemów z

odtwarzaniem, użyj w tym celu programu  Formatter.

UWAGA! 
wykonaj kopie zapasowe swoich plików. upewnij się, że zachowałeś oryginalne

pliki, które zainstalowałeś w odtwarzaczu „psa". Philips & Nike nie ponosząc

odpowiedzialności za straty zawartości w przypadku uszkodzenia produktu lub twardego

dysku.

Formatter dla użytkowników Windows
1 podłącz odtwarzacz „psa" do komputera przez port USB.

2 na pasku zadań menu  Start, kliknij Programs ➔ Nike ➔ psa128max lub

psa256max ➔ Formatter pojawia się okno: 



36 formatowanie „psa"

3 kliknij kursor Device. pojawi się nazwa urządzenia podłączonego do komputera. inne

pola zostaną automatycznie wyświetlone dla urządzenia. (program wyświetli tylko

urządzenia mapowane prawidłowo dla systemu plików z literą napędu Windows.)

uwaga:

– część pamięci może być zarezerwowana na oprogramowanie odtwarzacza audio.

–  nazwy urządzeń mogą się różnić od przedstawionych na ilustracjach, zależnie od

zainstalowanego systemu i modelu odtwarzacza „psa".

4 kliknij Start.

okno dialogowe  Formatter wyświetli się, z zapytaniem o kontynuację procesu:



formatowanie „psa" 37

5 kliknij OK jeżeli chcesz wykonać formatowanie.

po zakończeniu formatowania, pojawia się okno dialogowe  Formatting done.
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Formatter dla użytkowników Mac
1 podłącz odtwarzacz „psa" do komputera przez port USB.

2 w folderze  Applications/ psa128max lub psa256max, kliknij n Formatter. pojawi

się okno*:

3 kliknij kursor Device. pojawi się nazwa urządzenia podłączonego do komputera. inne

pola zostaną automatycznie wyświetlone dla urządzenia. (program wyświetli tylko

urządzenia mapowane prawidłowo dla systemu plików.)

uwaga:

– część pamięci może być zarezerwowana na oprogramowanie odtwarzacza audio.

–  nazwy urządzeń mogą się różnić od przedstawionych na ilustracjach, zależnie od

zainstalowanego systemu i modelu odtwarzacza „psa".



formatowanie „psa" 39

4 kliknij Start.

okno dialogowe  Formatter wyświetli się, z zapytaniem o kontynuację procesu:

5 kliknij OK jeżeli chcesz wykonać formatowanie.
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po zakończeniu formatowania, pojawia się okno dialogowe  Please eject the device

to complete the format !!!



wskazówki praktyczne
w przypadku problemu, przed oddaniem zestawu do naprawy należy sprawdzić
poniższą listę. Nie wolno otwierać obudowy, gdyż grozi to porażeniem elektrycznym.

jeżeli pomimo poniższych wskazówek usterki nie udało się zlikwidować, należy
skontaktować się z najbliższym sprzedawcą lub serwisem.

ostrzeżenie: w żadnym wypadku nie wolno naprawiać zestawu we
własnym zakresie, oznacza to bowiem utratę gwarancji.

problem rozwiązanie

brak dźwięku – słaba/źle zainstalowana bateria.
zainstaluj prawidłowo nową baterię.

– przyciski psa wciśnięte za szybko.
zwolnij. mocno wciskaj przyciski. zaświeca się
lampka kontrolna.

– słuchawki nie zostały prawidłowo włączone.
dokładnie wsuń wtyczkę słuchawek do gniazdka.

przerwy w dźwięku w – plik mp3 został nagrany  z  kompresją przekraczjącą
trakcie odtwarzania utworów 320kbps
przy pomocy psa nagraj plik mp3 przy użyciu niższej kompresji.

– zakłócenia elektromagnetyczne powodowane przez
nne urządzenia, np. telefony  komórkowe, lampy
jarzeniowe, suszarki do włosów.
odsuń odtwarzacz od źródła zakłóceń
elektrycznych.

informacje dotyczące utworu – utwór mp3 kodowany innym oprogramowaniem 
wyświetlane krótko i niż musicmatch.  użyj musicmatch do zapisania
"opuszczenie" na psa pliku mp3 i pobierz utwór ponownie:

1. otwórz musicmatch.
2. w oknie My Library, kliknij Add Files.  Pojawia

się okno dialogowe  Add Tracks to Music
Center.

3. znajdź i zlokalizuj "opuszczone" utwory, następnie
kliknij Add .  kliknij Exit.

4. w oknie My Library, kliknij prawym przyciskiem
myszy na pliku piosenki. Wybierz Edit Track
Tag(s) = OK. , aby zapisać piosenkę jako plik
mp3

5. przeciągnij plik piosenki z My Library do okna
Playlist.

6. pobierz poprawiony utwór do psa (patrz
wgrywanie muzyki z komputera do
odtwarzacza)  
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problem rozwiązanie

brak połączenia/funkcji – używasz niewłaściwego kabla usb.
usb używaj tylko kabla usb dołączonego do

odtwarzacza.
– wadliwe/ obluzowane połączenie.

sprawdź, czy oba połączenia są prawidłowe i
solidne, zarówno w odtwarzaczu psa, jak i
komputerze.

– sterownik usb nie został zainstalowany.
sprawdź, czy zainstalowałeś sterownik usb z
instalacyjnej płyty cd rom psa.

– nieodpowiednia wersja Windows/ MacOS.
komputer musi być wyposażony  w  
Windows 98/ SE/ Me/ Windows 98 Gold/ 2000
with SP3 / XP lub MacOS 9-X.

– obsługa usb nie została włączona.
sprawdź ustawienia BIOS-u: obsługa usb musi być
włączona.

brak możliwości – wybrałeś / pobrałeś zły plik aktualizacji.
zaktualizowania wybierz/ pobierz plik odpowiedni dla
oprogramowania posiadanego modelu urządzenia.

– wadliwe/ obluzowane połączenie.
sprawdź, czy oba połączenia są prawidłowe i
solidne, zarówno w odtwarzaczu psa, jak i
komputerze.

wyświetlacz odtwarzacza – jeżeli taki komunikat przewija się na odtwarzaczu
wskazuje krótko „psa" „psa" po FUpgrade, oznacza to konieczność
"Battery too low. powtórzenia operacji aktualizacji z powodu
Upgrade Refused" niewystarczającego zasilania z baterii. zawsze używaj

nowych baterii do aktualizacji.

niekompletna kopia ścieżki – połączenie usb zostało zerwane w trakcie
kopiowania sprawdź stan połączenia usb, usuń plik
z odtwarzacza psa przy pomocy programu
musicmatch i ponownie skopiuj ścieżkę.

brak reakcji na przyciski  – włączony.

wyłącz .
– zakłócenia elektroniczne.

wyjmij baterię i włóż ją ponownie po kilku
sekundach.
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wzmacniacz
wyjście audio .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 x 5mW

sygnał/szum .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  >80dB

pasmo przenoszenia .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  20Hz - 16KHz

pojemność pamięci
wbudowanej w odtwarzacz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  128 lub 256MB*

*część pamięci może być zarezerwowana na oprogramowanie odtwarzacza audio.

obsługiwane formaty plików
MP3 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8kbps-320kbps

windows media audio .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5kbps-192kbps

oprogramowanie firmowe
z możliwością aktualizacji przez użytkownika .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  tak

połączenia
interfejs We/Wy .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5-pinowy konektor mini usb

korektor tonów
regulowany oraz 4 ustawienia fabryczne

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Hiphop, Funk, Rock, Techno i  Custom

wyświetlacz
LCD .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  tekst, grafika, ikony

podświetlanie
w kolorze.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  pomarańczowym
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zasilanie
bateria.  .  .  .  .  .  .  1 x AAA/ UM4/ LRO3 alkaliczna/ Ni-MH nadająca się do ładowania

czas odtwarzania bez ładowania baterii
10 godzin dla baterii alkalicznych AAA

6 godzin dla baterii Ni-MH z możliwością ładowania

ogólne
rozmiary .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  60 mm (szer.) x 68 mm (wys.) x 27 mm (głębokość)

ciężar .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  50 g (bez baterii)

Windows,  Internet Explorer i Windows Media Audio jest zastrzeżonym znakiem

towarowym firmy Microsoft.

Pentium® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Intel.

Acrobat Reader jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Adobe.

iTunes, PowerPC, Mac,  G3 są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple.

wszystkie prawa zastrzeżone. wszystkie znaki towarowe występujące w niniejszej instrukcji są

markami usług, znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do

ich właścicieli.
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