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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

Land Helpdesk Takst / min. Hold dig klar
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Dansk

Introduktion til Micro Jukebox
Læs dette, inden du begynder at bruge dit Micro Jukebox.
Vi håber, du bliver glad for din Micro Jukebox.

Registrere
Da produktet kan opgraderes, anbefaler vi at du registrerer dig på 
www.philips.com/register, så vi kan give dig besked, lige så snart der 
kommer gratis opdateringer.

Husk opgraderinger 
Vi er sikre på, at du vil have glæde af produktet i lang tid. For at få den bedste ydeevne 
anbefaler vi, at du regelmæssigt checker www.philips.com/support, for at se om der 
er kommet gratis opdateringer af software og firmware til dit produkt.

Disse downloads vil optimere dit produkts ydeevne, og sikre at vi 
understøtter fremtidige musikformater.

God fornøjelse med din nye musikoplevelse.

Læs brugervejledningen på den medfølgende CD for at få yderligere oplysninger.
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Dansk

Oversigt over knapper og tilslutninger
1 USB-kabelstik

2 p Stik til hovedtelefon

3 5V DC 5 V opladningsstik

4 HOLD-kontakt Sådan deaktiveres tastetryk

5 LCD-skærm Viser dynamisk menu, indstillinger og sporoplysninger

6 VIEW Sådan skiftes der mellem skærmbillederne rodmenu,
bibliotek og nu afspilles

7 3 / 4 Rul, SuperScroll, genvej til Afspilningstilstand og 3 / 4 

J( / § Spol tilbage / Hurtig fremspoling;Spring til forrige/næste,

y 2; Tænd / Sluk og Afspil / Pause;

8 Øje til halsrem

9 Lydstyrke + / - Lydstyrke

0 REC Start eller Stop stemmeoptagelse

! PLAYLIST Tilføj det aktuelle spor til MY PLAYLIST

@ MIC Mikrofon

# Typenummeret 

$ Serienummeret
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1 Oplad batteriet
Dit enhed får strøm fra et genopladeligt batteri.
Oplad i 4 timer for 100% opladning af batteriet.
Hurtig opladning (70%): 1 time.

2 Tænd, og nyd det
Standardbetjening Tryk på følgende taster

Sådan skiftes der mellem Tryk på og hold VIEW nede
skærmbillederne rodmenu,
bibliotek og nu afspilles*
Rul og gennemse 3, 4, J( / )K for op,ned,venstre,højre
Gå til de forskellige menuniveauer Tryk på )K for næste og J( for forrige
Music (musik)

Sæt musik på afspil / pause Tryk på 2;

Justér lydstyrken Tryk på VOLUME + / –
Spol tilbage / Hurtig fremspoling Tryk på og hold )K / J( nede
Afspil næste eller forrige Tryk på )K for næste og J( for forrige 
musiknummer

Tilføj til min afspilningsliste Under musikafspilning skal du trykke på
"PLAYSLIST" for at tilføje musik til MY
PLAYLIST.

Recordings (optagelser)
Stemmeoptagelse Tryk på REC for tre sekunder

Tænd:Tryk på tasten 2;.

HDD085 QSG_DAN  3/10/05  13:50  Page 68



69

Dansk

*Skift mellem Play (afspil) og Skærmbilledet
Library (bibliotek)

Sådan skiftes der mellem skærmbillederne bibliotek og nu afspilles Tryk på VIEW nede.

Afspilning Bibliotek
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4 Tilslutning  

3 Installationen
Indsæt den medfølgende cd i computerens cd-rom-drev.
Vælg sprog, og følg vejledningen på skærmen for at udføre
installationen af Philips Device Manager og Windows Media
Player 10. ( Windows XP)
Systemkrav:
- Windows® XP (SP1 eller nyere)
- 64 MB RAM - 100 MB harddiskplads
- Internetforbindelse - USB-port

Forbind den medfølgende multispændings-adapter/-oplader 
med stikket markeret med 5V DC i det enhed. Sæt derefter 
den multispændingsadapter/-oplader i en almindelig stikkontakt.
Slut det lille stik på dit USB-kabel til dit enhed og det store stik 
til din computers USB-port. På din pc bliver det personlige lydsystem
vist som et drev "Flytbar disk" under "Denne Computer" i Windows
Stifinder. Nu kan du downloade musik.
Kontroller, at din enhed er tilsluttet, inden du åbner WMP.

5 Overførsel
Overfør musikfiler fra din pc til din 
enhed via Windows Media Player.
Yderligere oplysninger om musikoverførsel i Windows Media Player på den
"Introduktion til Windows Media Player".
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Hvordan nulstiller jeg min enhed?
Hvis det sker, skal du ikke gå i panik. Du skal blot nulstille din harddiskafspiller.

Tryk på 2; og [VOLUME +] i tre sekunder. Tryk derefter på 2; for at tænde 
for enheden igen. Dine data eller din musik tager ikke skade!

Reparation enhed
Med Philips Device Manager kan du opdatere softwaren på din enhed ved hjælp af nogle få  klik.
Installation af Philips Device Manager fra CD ROM..

1 Slut enheden til computeren.

2 Start Device Manager ved at klikke på Start ➔ Programmer ➔ Philips Device Manager
eller fra skrivebordet .

3 Vælg din enhed, og klik på repair (reparere ).
4 Du bliver spurgt, inden reparationen begynder.

5 Klik på OK for at fortsætte. Klik på Cancel (Annuller) for at stoppe.

6 Device Manager reparerer din enhed. Når reparationen er udført,
kan enheden bruges igen.

TIP!: Din enhed er udstyret med en datalogføringsfunktion, som kan hjælpe os med at 
forbedre din brugeroplevelse. Læs brugervejledningen på den medfølgende CD for at få
yderligere oplysninger.

ADVARSEL!
Alt indhold og al musik slettes!
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Bortskaffelse af udtjente produkter
Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan

genbruges.

Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand

på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske

produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt

husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre 

negativ påvirkning af miljø og helbred.
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